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11 квітня 2017 р. Науково-дослідний інститут пам’ятко-
охоронних досліджень було перейменовано на Україн-
ський державний інститут культурної спадщини. В умовах 
сучасного стрімкого, динамічного й суперечливого роз-
витку установа, як і суспільство, змінюється, оновлюєть-
ся, приймає виклики, шукає нові шляхи. Оцінка внеску 
Інституту у розвиток охорони культурної спадщини за 
22 роки свого існування потребує певної відстані часу, 
об’єктивного виваженого аналізу й нау кового узагальнення. 
Ця праця ще попереду.

Наразі Інститут увійшов у третє десятиліття своєї ді-
яльності як базова установа Міністерства культури Украї ни 
у сфері охорони культурної спадщини. Державна політика 
у цій сфері є важливим чинником національної безпеки, 
а отже потребує кваліфікованого науково-методичного 
супроводу, від рівня організації якого залежить ефективна 
управлінська діяльність, дієва система прийняття рішень, 
а головне — визначення пріо ритетів у проблематиці збе-
реження спадщини в умовах серйозних соціальних та еко-
номічних викликів.

Специфіка культурної спадщини полягає в тому, що 
вона існує на межі матеріального й духовного, нау ки і мис-
тецтва і є фізичним втіленням духовної сфери суспільства. 
Культурна спадщина є надзвичайно чутливою і вразли- 
вою, і після втручання руйнівних сил потрібно чимало часу для її відновлення. Відтак ставлення суспіль-
ства до своєї культурної спадщини є мірилом його духовної зрілості.

Вирішення проблем збереження нерухомої культурної спадщини вимагає проведення глибоких 
історико-містобудівних, історико-архітектурних, мистецтвознавчих, археологічних, історико-топогра-
фічних технологічних досліджень пам’яток, розроблення методології їхнього збереження, формування 
науково-теоретичної та нормативно-методичної бази.

До найважливіших завдань збереження культурної спадщини, які виконує Інститут і які повинні 
отримати пріоритет на державному рівні, слід віднести:

–  широку просвітницьку діяльність у сфері охорони, збереження й популяризації культурної спад-
щини;

–  створення Національної бази даних історико-культурної спадщини;
–  формування й моніторинг Державного реєстру нерухомої культурної спадщини;
–  вдосконалення методології державної охорони, вивчення, збереження і реставрації нерухомої 

культурної спадщини;
–  науково-методичне забезпечення роботи історико-культурних заповідників, збереження об’єктів 

все світньої спадщини ЮНЕСКО, культурних ландшафтів;
–  розроблення науково-проектної документації для історичних населених місць України, історико-

культурних заповідників та історико-культурних заповідних територій;
–  розроблення науково-реставраційної документації для нерухомих пам’яток;
–  вдосконалення нормативно-методичної та правової бази у сфері охорони, дослідження, збере-

ження і реставрації національної культурної спадщини.
Ці завдання визначили актуальні напрямки діяльності Інституту на найближчу перспективу. Від-

так, перед Інститутом постало завдання розширення наукової, прикладної та культурно-просвітницької 
проблематики. За останній рік було проведено структурну реорганізацію Інституту: крім традиційних 
підрозділів з дослідження історичних населених місць, заповідників та заповідних територій з’явилися 
нові відділи — методичного забезпечення формування Державного реєстру нерухомої культурної спад-
щини, регіональних містобудівних досліджень, просвітницької роботи у сфері культурної спадщини, 
інформаційно-видавничий відділ, а також дві архітектурно-реставраційні майстерні.

Кожна держава, розробляючи перспективні програми збереження спадщини, повинна володіти ви-
черпною інформацією про неї. На жаль, в Україні, попри декларування в Законі про охорону культурної 
спадщини норми про створення Державного реєстру нерухомих пам’яток, реальна робота в напрямку 
створення реєстру як комплексної інформаційної бази даних практично не велась. Відтак у рамках фор-
мування такого реєстру доцільно створити систему локальних баз даних, які в подальшому інтегруються 
в єдину державну інформаційну структуру. У 2015 р. основну роботу Інституту було спрямовано на за-
початкування таких локальних баз даних по різних групах об’єктів, починаючи від об’єктів всесвітньої 

МІСІЯ ІНСТИТУТУ
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спадщини ЮНЕСКО, історико-культурних заповідників, історичних населених місць і закінчуючи 
окремими пам’ятками.

Не менш важливою проблемою є відсутність єдиної державної нормативно-методичної бази у сфері 
охорони культурної спадщини. Інститутом опрацьовано пілотну Концепцію та структуру нормативно-
методичної бази охорони та збереження нерухомої культурної спадщини, яка передбачає створення 
комплексної системи нормативів щодо регулювання усіх аспектів діяльності: виявлення об’єкта, його 
дос лідження, державної реєстрації, проектування реставрації (регенерації) та виконання будівельних робіт, 
утримання і використання об’єкта, а також державного регулювання й контролю цієї діяльності.

За останні два роки Інститутом також було проведено аналіз стану об’єктів, внесених до Списку 
всесвітньої спадщини та Попереднього списку всесвітньої спадщини, виконано інформаційно-аналітичні 
та статистичні дослідження щодо історико-культурних заповідників, опрацьовано методику розроблен-
ня планів управління об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, визначено методичні підходи до 
типологізації фортифікаційної архітектури та розроблено структуру наукової бази даних щодо об’єктів 
фортифікаційної спадщини, здійснено моніторинг і статистику розробок історико-архітектурних опор-
них планів історичних населених місць України, опрацьовано рекомендації щодо внесення змін до 
нормативно-правових актів у сфері охорони культурної спадщини. В частині вдосконалення державного 
обліку об’єктів культурної спадщини було розроблено пропозиції щодо оновлення облікової докумен-
тації на об’єкти.

Підготовлено до видання перший том праці «Історико-культурні заповідники Міністерства культури 
України». Нині готується її другий том, а також низка інших видань.

Упродовж 2015–2017 рр. було розроблено історико-архітектурний опорний план, межі та режими 
використання історичних ареалів і проект зон охорони Києва. Ця робота, з точки зору масштабу прове-
деного дослідження та опрацювання його методологічних засад, стала одною з найважливіших розробок 
Інституту. Список розробок історико-архітектурних опорних планів історичних міст України лише за 
останній рік Інститут поповнив Луцьком, Кам’янцем-Подільським, Баром, Виноградовим, Коропом, 
Волочиськом.

Серед напрямків роботи Інституту помітне місце займають Плани організації історико-культурних 
заповідників. Інститутом розроблено такі плани для Національного історико-архітектурного заповідника 
«Хотинська фортеця» та Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви».

З 2016 р. Інститут започаткував новий напрям діяльності — розроблення проектів реставрації 
пам’яток архітектури, серед яких Херсонський обласний художній музей ім. О. Шовкуненка, Торгові 
ряди в Оріхові Запорізької області, дерев’яна церква в с. Маткові Турківського р-ну Львівської області 
(перебуває в Списку об’єктів світової спадщини), житловий будинок по вул. Ярославів Вал, 36 у Києві, 
Національний театр опери і балету в Києві.

У 2017 р. Інститут взяв участь у розробленні Плану управління об’єктами світової спадщини  
ЮНЕСКО — «Собор св. Софії з прилеглими монастирськими будівлями, Києво-Печерська лавра».

У грудні 2015 року Інститутом було проведено конференцію, присвячену 20-річчю створення, на 
якій було оприлюднено ініціативу колективу щодо розширення спектру діяльності й перейменування 
установи на Інститут культурної спадщини, одностайно підтриману учасниками конференції. Її було 
реалізовано в рішенні Міністерства культури України у квітні 2017 року.

Безперечно, шлях оновленого Інституту не буде легким. Саме через це сьогодні як ніколи Інститутові 
потрібна підтримка Міністерства культури України. Водночас нині як ніколи є важливою подвижниць-
ка місія Інституту, який на сьогодні в системі Міністерства залишився єдиною науково-методичною і 
науково-проектною установою сфери охорони нерухомої культурної спадщини.

Обмін духовними цінностями, до яких належать знання про культурну спадщину, вміння діагностувати 
її проблеми та мистецтво їх вирішувати — таким є професійне завдання пам’яткоохоронців. У цьому 
обміні важливу роль відіграють спеціалізовані наукові видання, які транслюють і поширюють знання, 
досвід і досягнення окремих фахівців, переводячи їх у культурну норму. З позиції нових відкриттів роз-
криваються нові бачення, нові змісти, постають нові завдання.

Науковий щорічник «Культурна спадщина» відкриває нову серію видань Інституту. Його мета — 
оприлюднювати результати наукових досліджень, поширювати досвід, вести полеміки з проблемних 
питань. Продовжуючи серію збірників «Праці інституту пам’яткоохоронних досліджень», що виходили 
друком у 2005–2014 рр., щорічник буде виходити з подвійною нумерацію.

Основну частину матеріалів цього випуску становлять статті учасників конференції 2015 року, які 
відображають широкий спектр обговорюваних на ній проблем. У подальшому збірник буде присвячу-
ватися різним аспектам вивчення і популяризації культурної спадщини.

Започатковуючи нове видання «Культурна спадщина», Інститут розширює тематику, запрошуючи 
до публікації у збірнику науковців, які працюють у сфері дослідження, охорони і збереження культурної 
спадщини.

директор інституту, кандидат архітектури, доцент
Ольга Пламеницька
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Реставрація пам’яток архітектури належить до 
нечисленних видів діяльності, що існують на по-
граниччі науки і мистецтва. Об’єкти реставрації як 
елементи історичного середовища мають важливе 
містоформуюче значення, відтак реставраційна ді-
яльність стосується не лише фахівців вузького про-
філю, але опосередковано впливає на тисячі людей, 
яких ми можемо назвати реципієнтами. Будь-яка 
будівля, що зазнала реставраційного втручання, 
опиняється “на лінії вогню” експертних оцінок 
та суспільної думки, які створюють інформаційну 
ауру об’єкта, в якій він житиме тривалий час.

Вся історія архітектурної реставрації, починаю-
чи з початку ХІХ ст., відколи зародились її фахові 
норми, становить динамічну ілюстрацію осягнення 
мети й завдань збереження й відновлення спад-
щини, усвідомлення фахових принципів рестав-
раційної діяльності, формування її теоретичного 
та практичного інструментарію, аналізу впливу 
на оточення, а також періодичного критичного 
перегляду досягнень і прорахунків. Напевно, в іс-
торії реставрації не було періодів, коли би резуль-
тати вповні задовольняли і фахівців і реципієнтів: 
спільнота, в тому числі й професійна, поступово 
змінюється, коригуючи не лише фахові підходи 
до па м’яток архітектури, але й загалом ставлен-
ня до культурної спадщини. Починаючи з епохи 
“романтичних реставрацій” сакральних і форти-
фікаційних споруд, виконаних Віолле ле Дюком  
(іл. 1), та їхньої критики прибічником документаль-
ної архео логічної реставрації, сучасником Віолле  
ле Дюка Алоїзом Ріґлем, постійно відбувається 
професійна рефлексія, мета якої — пошук відпо-
віді на питання, яке можна назвати “наріжним ка-
менем” реставрації: де межа оптимального рестав-
раційного втручання у пам’ятку, результатом якого 
є гармонійне співвідношення між її автентичністю 
та образною достовірністю реставрації — рисою, 
яка здебільшого є мірилом її сприйняття реципі-
єнтом. Фахівці намагаються примирити ригорис-

тичні норми методики реставрації, що вимагають 
передусім збереження матеріальної автентичності, 
з толерантністю до певних відступів від строгих 
норм на користь досягнення художньої виразності 
й образної дос товірності як самої пам’ятки, так і 
історичного середовища в цілому.

Кожен реставратор проходить шлях еволюції 
професійних поглядів. Паралельно відбувається за-
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БУква І дУх архІТекТУрНої реСТаврацІї 
(авТеНТИчНІСТь versus доСТовІрНІСТь)

анотація. Стаття присвячена проблемі гармонійного співвідношення при реставрації пам’яток архітектури двох 
ключових аспектів: збереження їхньої матеріальної автентичності та створення образної достовірності. Проблема 
розглядається з точки зору сучасної реставраційної методології та міжнародної доктрини. Аналізуються способи ви-
рішення цієї проб леми на численних прикладах реставраційних рішень в широкому хронологічному діапазоні.
Ключові слова: автентичність, достовірність, Афінська хартія, Венеційська хартія, методологія реставрації, кон-
цепт реставрації.

іл. 1. Замок П’єрфон (Франція):
а — вигляд перед реставрацією;  

б — проект реставрації Віолле ле Дюка

а

б

С Т А Т Т І
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гальний поступ теорії реставрації. Поза тим, хочуть 
чи не хочуть цього реставратори, постійно існує 
суспільний тиск на професію, що виявляється у 
різних формах, які можна привести до спільного 
знаменника визначенням “соціальне замовлення 
на реставраційний продукт”. З цього приводу до-
речно навести думку одного з провідних польських 
вчених, професора Анджея Ґрушецького, який 
зауважує: “нам, реставраторам, тільки здається, що 
ми розумні, втаємничені, що ми визначаємо шлях рес-
таврації пам’яток. насправді ж ми залишаємося тільки 
на послугах у суспільства, й самі того не усвідомлюючи, 
так керуємо реставрацією, як воно вимагає” [Gruszecki 
1984, с. 86]. Ця напрочуд актуальна сьогодні думка 
стосувалася повоєнного відновлення зруйнованого 

нацистами під час Другої світової війни “Старо-
го Мяста” Варшави, коли польські реставрато- 
ри під керівництвом професора Яна Захватови-
ча здійснили упродовж 13 років (1945–1957) най-
масштабнішу з містобудівних реставрацій (іл. 2),  
створивши прецедент виконання патріотичного 
соціального замовлення польського народу, який 
не бажав миритися з втратами своєї культури. Всу-
переч порушенням засад міжнародної доктрини і 
норм класичної реставрації цей прецедент дістав 
високу фахову оцінку експертів ЮНЕСКО, які ви-
знали: “Як це можливо — адже то автентичне! старе 
място живе і є свідком минулого” [Żaryn, с. 378]. По-
при суворі вимоги до об’єктів-номінантів до Спис-
ку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (головною 

іл. 2. Варшава. “Старе Място”: 
а — вигляд Замкової площі після руйнації 1944 р.; б — стан Замкової площі після відновлення.  

Концепція ревалоризації професора Яна Захватовича

а

б
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з яких є збереження матеріальної автентичності) 
експерти внесли “Старе Място” до Списку як ви-
няток, високо оцінивши професійність польських 
реставраторів, яким вдалося мінімізувати відстань 
між автентичністю матерії й достовірністю образу. 
Очолювані вченим-патріотом і професіоналом 
Яном Захватовичем, вони поставили перед собою 
амбітне надзавдання, вирішуючи яке впритул піді-
йшли до розв’язання проблеми регенерації істо-
ричних міст, сформульованої лише через 30 років 
потому у Вашингтонській хартії (1987), а також 
проблеми збереження “духу місця”, відображеної 
через півстоліття у Квебекській декларації (2008) 
[Пламеницька 1999].

Втім, вже в той час існувала інша, професійно-
рефлективна точка зору на роботи, проведені у 
варшавському Старому Мясті. Фахівці були свідомі 
того, що повне документальне відтворення зруй-
нованої забудови було неможливим як з огляду на 
відсутність вичерпної інформації, так і з точки зору 
вимог сучасного життя. Відтак “відновлений комплекс 
становив твір свого часу не тільки в аспекті матеріалів і 
будівельної техніки, а й в аспекті естетично-філософської 
концепції, наскрізь романтичної, образної, що заступила 
знищений стародавній комплекс у спосіб селективного ін-
дивідуального бачення, яке перебувало на півдорозі «між 
минулим і сучасним»” [Tomaszewski, с. 292]. Через це 
сам автор концепції відновлення “Старого Мяста” 
професор Ян Захватович не вважав проведені ро-
боти реставрацією, називаючи їх “реституцією”.  
З відстані часу можемо сказати, що реституція 
“Старого Мяста” виявилася ближчою до рестав-
рації, ніж деякі роботи, які позиціонувалися як суто 
реставраційні.

Одною з контроверсійних методологічних 
проб лем архітектурної реставрації була й надалі за-
лишається проблема співвідношення автентично- 
сті й достовірності. Поняття “достовірність” на 
стадії затвердження проектних рішень зазвичай не 
розглядається як наукова категорія та оціночний 
критерій реставрації; його підтекст є скоріше емо-
ційним. Натомість поняття “автентичність” у зако-
нодавчих і нормативних документах уживається на 
рівні базових засад. Цим поняттям оперує, зокрема, 
Закон України “Про охорону культурної спадщи-
ни”, в якому збереження автентичності висувається 
як одна з основних вимог при проведенні консер-
вації та реставрації пам’яток архітектури [ЗОКС, 
ст. 1, 24]. А втім, попри п’ятнадцятиразові зміни й 
допов нення, яких зазнав закон з часу його прийнят-
тя у 2000 році, до його поняттєво-термінологічного 
апарату досі не включено дефініцію “автентич-
ність”. Це провокує різні тлумачення терміна.

Поза тим, що автентичність є однією з базових 
категорій, на яких ґрунтується збереження культур-
ної спадщини, поняття “автентичність” виходить 
поза рамки кваліфікаційної категорії й нормативно-
го регулювання. Слово “автентичність” походить 
від грецького αύθεντικός — справжній (дійсний; 

вірний; той, що базується на першоджерелі). Сут-
ність автентичності в засаді є зрозумілою: це пев-
на непідробна історична істина, матеріалізована в 
архітектурі пам’ятки. Втім, чи ця істина стосується 
лише вигляду пам’ятки на момент її створення, чи 
до будь-якого періоду її подальшого існування? 
Який стан можна вважати автентичним (справжнім, 
істинним), якщо пам’ятка зазнала перебудов, втрат 
і реконструкцій, які змінили її первісний вигляд?

Певний час автентичним вважали первісний 
вигляд споруди, тобто її матеріальну субстанцію і 
об’ємно-розпланувальну структуру на період по-
яви. Втім, з часом фахівці усвідомили, що цінні 
будівельні нашарування пізніших періодів теж сер-
йозно претендують на зарахування до автентичної 
субстанції. Як приклади можна навести головний 
фасад пізньоготичної церкви Санта Кроче у Фло-
ренції, авторство якої приписують Арнольфо ді 
Камбіо. В результаті перебудови головного фасаду, 
виконаної в 1853–1863 рр. архітектором Ніколо 
Матасом, храм набув загальновідомого вигляду  
(іл. 3), увійшовши в типологічне коло автентич-
них пізньоготичних соборів у Орв’єто та Сієні. Не 

іл. 3. Церква Санта Кроче у Флоренції: 
а — первісний вигляд; б — вигляд після перебудови 

головного фасаду Н. Матасом

а

б
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менш показовим прикладом є барокова перебудова 
собору св. Софії в Києві, яка має самодостатню 
історико-архітектурну цінність і на багато століть 
визначила не лише архітектурний образ пам’ятки, 
а й вигляд її містобудівного оточення.

Отже, питання “первісної автентичності” пе-
реходить до категорії тих аспектів цінності, які хоч 
і репрезентовані у пам’ятці в різному стані збере-
женості, втім не обов’язково мають претендувати 
на повне відновлення за рахунок усунення інших 
цінних складових. Прикладом може бути все той 
же собор св. Софії: його вигляд за Княжих часів є 
предметом досліджень і наукових реконструкцій, 
але не метою реставрації. Відтак, поняття автен-
тичності є однозначним лише для пам’яток, які не 
зазнали перебудов і втрат; на жаль, таких майже 
не існує. Кожна пам’ятка, яка має довгу будівель-
ну біографію, повинна стати об’єктом експертної 
оцінки щодо меж автентичності, якій мають пе-
редувати ґрунтовні дослідження. Тому найбільше 
контроверсійних думок з приводу сутності поняття 
“автентичність” висловлюють самі реставратори.

Реставраційна методологія протягом ХХ сто-
ліття пройшла складний шлях еволюції. Значною 
мірою він визначався саме зміною ставлення до 
поняття “автентичність”. Сформульоване Алої-
зом Ріґлем пуристичне ставлення до реставрації, в 
якій домінував метод консервації, а реставраційні 
допов нення застосовувалися у вузькому “коридо-
рі” методу анастилозу, знайшло відображення в 
Афінській хартії 1931 р. [ICCR]. Тривалий час вона 
вважалася основним доктринальним документом 
архітектурної реставрації. Однак, масштабні руйна-
ції, спричинені Другою світовою війною, створили 
серйозні суспільні та ідеологічні виклики, які на-
лежало прийняти реставраторам. Приклади зруй-
нованого вибухом собору в Ковентрі, залишеного 
автентичною “тривалою руїною” посеред міста, 
а також меморіальної церкви кайзера Вільгельма 
(Гедехтніскірхе) у Берліні (іл. 4) стали поодиноки-
ми: люди не хотіли жити серед руїн, а водночас не 
бажали миритися з втратою спадщини минулого. 
Стало зрозуміло, що якщо й надалі керуватися ви-
ключно жорсткими вимогами Афінської хартії, 
більшість пам’яток культури країн Європи буде 
назавжди втрачено. Відтак соціальне замовлення 
продиктувало необхідність відновлення значної 
кількості як монументальних будівель, так і цілих 
міських дільниць, змусивши реставраторів пере-
йти з об’єктного рівня роботи на ансамблевий та 
містобудівний, а отже, істотно розширити зміст 
поняття “автентичність”.

Післявоєнний етап ознаменувався створенням 
кожною країною власної школи реставрації. Але 
при цьому всі європейські країни об’єднала зміна 
ставлення до взаємодії реставратора з пам’яткою у 
бік більшої толерантності до меж реставраційного 
втручання. Численні реставраційні роботи, про-
ведені на майже дощенту зруйнованих давніх спо-

рудах, широко ілюструють нові методичні підходи.  
Їх унаочнюють приклади відновлення королів-
ського замку й катедри св. Яна у Варшаві, церкви  
Фрауенкірхе у Дрездені (іл. 5), абатства Монте Кас-
сіно в Італії (іл. 6), новгородських церков Миколи 
на Липні (іл. 7), Спаса на Нередиці (іл. 8) та Спаса 
на Ковалеві (іл. 9), Ново-Єрусалимського храму 
в Істрі, палаців Петергофа, Пушкіна, Гатчини, 
П’ятницької церкви в Чернігові (іл. 10). Більшість  
з них de facto суперечила міжнародній реставрацій- 
ній доктрині, яка не враховувала викликів, пов’я-
заних з масовими воєнними руйнаціями. Потреба 
внесення необхідних коректив, спираючись на на-
працьований досвід, зумовила перегляд базових 
засад реставрації та прийняття 1964 року “Вене-
ційської хартії” [ВХ]. Втім, через відмову найбільш 
визнаних авторитетів реставрації визнати рівно-
значність синтетичного і аналітичного методів 
реставрації, стаття 9 Хартії зафіксувала обмеження 
реставраційного втручання у пам’ятку з метою збе-
реження “історичної субстанції як автентичного докумен-
та” 1. Закладена в цьому визначенні розмитість як 
самого поняття “історична субстанція”, так і меж 
її автентичності, в подальшому спричинила низку 
змістовних різночитань.

1994 року на міжнародному рівні було зроб-
лено спробу визначити засади збереження автен-
тичності. Згідно з доктринальним документом, 
прийнятим у м. Нара (Японія) міжнародною кон-
ференцією UNESCO, ICCROM та ICOMOS і відо-
мим як “Нарський документ про автентичність”, 
“автентичність… постає істотним якісним чинником, 
що стосується достовірності наявних джерел інфор-
мації [тут і далі виділено нами — О.П.]. роль ав-
тентичності є провідною як у будь-якому науковому дослі-
дженні, втручанні щодо збереження або реставрації, так і 
в процедурі занесення до списку всесвітньої спадщини чи до 
будь-якого іншого реєстру культурної спадщини”. А втім 
зазначимо, що і “Нарський документ” не дає одно - 
значного тлумачення дефініції “автентичність” сто-
совно пам’ятки архітектури. Стаття 11 говорить, що 
“судження як про цінності, що визнаються за спадщиною, 
так і про чинники достовірності джерел інформації, 
можуть відрізнятися стосовно різних культур і навіть 
у межах однієї культури. Отже, виключається, аби 
судження про цінність та автентичність, які на-
лежали до цього, ґрунтувалися на єдиних критеріях.  

1 Статтею 9 “венеційської хартії” визначено, що “рестав
рація розглядається як унікальний захід охорони пам’ятки. 
Метою реставрації є збереження й виявлення естетичної 
та історичної значущості пам’ятки, що базується на 
обачному ставленні до історичної субстанції як автен
тичного документа. Реставрація завершується тоді, коли 
починається гіпотеза; що ж до гіпотетичних відтворень, 
то всякі доповнення, визнані необхідними з естетичних 
чи технічних міркувань, мають відрізнятися в архітек
турній формі пам’ятки і нести ознаки нашого часу. Ар
хеологічні та історичні дос лідження нерухомої пам’ятки 
мають завжди передувати реставрації та супроводжу
вати реставраційні роботи” .
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іл. 4. Церква кайзера Вільгельма (Гедехтніскірхе) у Берліні: 
а — стан до руйнації; б — вигляд у стані “тривалої руїни”

іл. 5. Церква Богородиці (Фрауенкірхе) в Дрездені: 
а — стан повоєнної руйнації; б — результат цілісної реставрації

іл. 6. Абатство Монте Кассіно (Італія): 
а — стан після руйнації, 1944 р.; б – вигляд після цілісної реставрації

Пламеницька О. Буква і дух архітектурної реставрації (автентичність versus достовірність)

а

а

а

б

б

б
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іл. 8. Церква Спаса на Нередиці: 
а — у стані руйнації; б — після реставрації

іл. 9. Церква Спаса на Ковалеві під Новгородом: 
а — до руйнації; б — у стані руйнації; в — після реставрації

іл. 7. Церква Миколи на Липні під Новгородом: 
а — до руйнації; б — по руйнації, 1948 р.; в — після реставрації

а

а а

б

в

б

б в
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навпаки, належна повага до цих культур вимагає, щоб 
кожний витвір розглядався й оцінювався за критеріями, 
які характеризують культурний контекст, до якого 
він належить” [НДА, с. 140]. Як випливає з Нар-
ського документа, міра автентичності пам’ятки 
архітектури визначається не прямо, а опосередко-
вано — виходячи з достовірності наявних джерел 
інформації про неї. З “Нарським документом про 
автентичність” солідаризується прийнята на 14-й 
Генеральній Асамблеї ICOMOS у Зімбабве 2003 р. 

“Міжнародна хартія про принципи аналізу, збере-
ження та реставрації будівель архітектурної спад-
щини”, яка наголошує, що “цінність та ступінь 
автентичності не визначаються за універсальними 
критеріями” [МХПАЗР, с. 111].

Упродовж свого існування пам’ятка архітектури 
неодноразово зазнає змін. Це можуть бути як зміни, 
що збагачують її вигляд, так і зміни, що його спо-
творюють (руйнації, антихудожні реконструкції та 
перебудови). Пам’ятка, яка дійшла у зруйнованому/

іл. 10. П’ятницька церква в Чернігові:
а — стан до руйнації, поч. ХХ ст.; б — у стані руйнації, 1944 р.;  

в — проект реставрації П.Д. Барановського (оригінал з особистого архіву автора);  
г — стан після реставрації за проектом П. Барановського та М. Холостенка

Пламеницька О. Буква і дух архітектурної реставрації (автентичність versus достовірність)

а

в

б

г
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перебудованому/спотвореному стані, є матеріалом 
для серйозної науково-дослідної та аналітичної ро-
боти, результатом якої є дослідження її будівельних 
етапів, з’ясування її архітектурного вигляду на ко-
жен з них та міри їхньої репрезентації у збереженій 
споруді. Залежно від цього реставратор опрацьовує 
реставраційне рішення, в якому, зокрема, вирішу-
ється можливість експонування різночасових час-
тин пам’ятки, доцільність повернення їй первісного 
стану, а в разі неможливості — визначення такого 
інтегрального вигляду, в якому буде збережено всі 
первісні елементи й рівнозначно репрезентовано 
всі цінні будівельні нашарування.

Навіть за умови повернення при реставрації 
споруди її історичного вигляду з максимальною 
точністю, вважати її автентичною у вузькому ро-
зумінні “справжності” (істинності) не можна: втра-
чена матеріальна субстанція є невідтворюваною. 
Відтак у дію вступає інше поняття, яке вимірює 
справжність образу відновленої реставратором па - 
м’ятки за дещо ширшою шкалою цінностей — це 
поняття “достовірність”. Такій постановці питан-
ня відповідає “Нарський документ про автентич-
ність”, який у статті 13 розширює рамки поняття 
“автентичність” поза межі матеріальної субстанції 
пам’ятки, визнаючи, що “судження про автентич-
ність пов’язане з різноманітністю джерел інформації. 
ці останні включають концепцію та форму, матеріали 
та субстанцію, використання та функцію, традицію та 
майстерність, ситуацію та місце розташування, дух та 
враження, первісний стан та історичне становлення. Ці 
джерела містяться в самому творінні або поза ним” 
[НДА, с. 140].

Є очевидною істиною, що цілком автентич-
ною може бути тільки руїна. Але зводити поняття 
автентичності зруйнованої пам’ятки лише до її ма-
теріальної субстанції, до субстрату, вимірюваних 
кількісних параметрів неправомірно. Навряд чи 
метою збереження архітектурної спадщини повин-
но бути увічнення результату деградації пам’ятки 
в ім’я збереження автентичності, сутність якої не 
завжди піддається точному визначенню. Зрештою, 
чи завжди потрібна автентична руїна як пам’ятка 
культури і будівельного мистецтва у містобудівному 
середовищі?

Говорячи про автентичність пам’ятки, ми ча-
сом не усвідомлюємо, що маємо на увазі: чи лише 
саму пам’ятку, чи пам’ятку разом з її оточенням. 
Теоретично перенесення пам’ятки в інше середо-
вище порушує її автентичність. На підсвідомому 
рівні ми зараховуємо до характеристик автентич-
ності пам’ятки як збережені її частини, так і при-
родну топографію та містобудівне оточення, які 
є невід’ємними складовими її образу. Чи можуть, 
приміром, Парфенон чи собор Сан Марко у Ве-
неції бути перенесеними на інше місце без втрати 
автентичності? Здається, що ні! З іншого боку, чи 
можна перенесені до музеїв просто неба дерев’яні 
церкви не вважати автентичними? Без сумніву — 

ні! Чи є автентичною “копія” Успенського собо-
ру Києво-Печерської лаври, зруйнованого 1941 
року? Відповідь негативна. Водночас, не знаючи 
про факт відновлення Успенського собору, навряд 
чи можна піддати сумніву автентичність головної 
площі Верхньої лаври: “копія” собору стовідсот-
ково компенсувала втрату, спричинену руйнацією 
“оригіналу”. Аналогічна відповідь стосуватиметься 
кампаніли собору св. Марка у Венеції, зруйнованої 
1902 року і відновленої у вигляді копії через десять 
років (іл. 11). Як ми зазначали вище, автентичним 
було визнано і “Старе Място” Варшави з огляду на 
збереження й відновлення образу містобудівного 
ансамблю.

Отже, матеріальна субстанція, організована в 
історичну архітектурну форму, незалежно від часу 
її створення (реставрації), є визначальною для ав-
тентичності образу пам’ятки. Доречно згадати ви-
слів видатного польського реставратора Яна Захва-
товича, який вважав, що “мова архітектурних форм 
не залежить від часу, коли їх виконано” [Paździor,  
s. 383–384].

Головною метою реставрації є відновлення ар-
хітектурної форми, утривалення стану, притаман-
ного для періоду розквіту об’єкта, який одночасно 
збагачує й гармонізує сучасне архітектурно-міс то-
будівне середовище. Але трактувати реставрацію 
лише як збереження матеріальних залишків пам’ят-
ки — значить обмежувати архітектурне, містобу-
дівне, середовищне, суспільне, історичне, наукове, 
пізнавальне, мистецьке, а також духовне значення 
пам’ятки, позбавляти її ролі у суспільстві як свідка 
історичних епох. Відтак, сприйняття пам’ятки як 
об’єкта реставрації включає спектр суб’єктивних 
(у позитивному сенсі) емоційних та естетичних 
почуттів, які становлять її духовну складову. Саме 
визнання реципієнтом пам’ятки як живого свідка 
минулого і винесення вердикту “вірю!” є ознакою 
достовірності реставрації.

Концепт реставрації полягає в органічному 
по єднанні двох складових — раціонального аналізу 
(шляхом виявлення рис автентичності пам’ятки 
як факту) та духовно-емоційного синтезу (шляхом 
реконст рукції достовірного історико-мистецького 
образу пам’ятки як знаку). Реалії, однак, є такими, 
що цей концепт, представлений у проекті рестав-
рації, нерідко наштовхується на спротив затвер-
джуючих цей проект інстанцій, причому спротив, 
як правило, викликає саме друга складова. Якщо 
поняття “автентичність” (здебільшого трактова не 
в матеріальному сенсі) є презумптивним, а відтак 
інварі антним і незалежним від конкретної осо би-
реципієнта, то “достовірність” є більш суб’єк тив-
ною і варіативною. На відміну від поляризованої 
автентичності (вона або існує або не існує), дос-
товірність вимірюється за певною шкалою доне-
сеної через об’єкт історичної, архітектурної, мис-
тецької тощо інформації (від її повної відсутності 
до максимальної наявності). Всі баталії, як прави-
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ло, розгортаються нав коло автентичності як пре-
зумптивної матеріальної складової: в гру вступає 
законодавчий припис щодо: а) збереження автен-
тичності пам’ятки; б) заборони зміни пам’ятки та 
її частин. Припис статті 22 Закону “Про охорону 
культурної спадщини” вимагає: “пам’ятки, їхні час-
тини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно заборо-
няється зносити, змінювати, замінювати…” [ЗОКС], 
створюючи серйозний методологічний конфлікт 
для реставратора. Часто за “автентичний стан” за 
умовчанням приймається стан пам’ятки на момент 
надання їй охоронного статусу або зафіксований 
відомими і переважно пізніми іконографічними 
джерелами. Оскільки ж цей стан здебільшого є 
результатом численних перебудов і втрат, будь-яка 
реставрація неодмінно вносить зміни до вигляду 
пам’ятки. Відтак при діючих законодавчих нормах 
реставратор стає першим формальним порушни-
ком закону “Про охорону культурної спадщини” 
лише через те, що в процесі реставрації “змінює” 
пам’ятку і порушує її автентичність [Пламеницька 
2013, с. 144].

В чому ж полягає сутність поняття автентич-
ності пам’ятки, і що є мірилом її “справжності” 
(істинності)? Межі автентичності визначаються на 
основі достовірних джерел, до яких належить як 
сама пам’ятка, так і її документальна база. Здаєть-
ся, що автентичність є категорією раціональною, 

незалежною від суб’єкта-дослідника. Але все ж іс-
нує залежність визначення ступеня автентичності 
пам’ятки та її збереження в проекті реставрації від 
кваліфікації реставратора як дослідника, котрий 
збирає, оцінює та використовує джерельну базу 
та від кваліфікації експертів, які оцінюють резуль-
тат проведених досліджень. Отже, якщо трактува-
ти автентичність дещо ширше від “матеріальної 
субстанції”, виникають серйозні розбіжності в 
судженні щодо її меж, пов’язані з інформаційною 
складовою джерельної бази.

Які ж критерії оцінки реставраційних робіт 
можуть зняти гостроту питання? За нашим пере-
конанням це достовірність проектного рішення. 
Не треба боятися, що поняття “достовірність” є 
суб’єктивним і варіативним. Вона, як показано 
вище, має свої ціннісні критерії, пов’язані зі ступе-
нем джерельної інформативності. Чи може досто-
вірність претендувати на кваліфікаційний статус? 
У розумінні кількісного аналізу — навряд чи. Це 
пов’язано з двома контекстами, в якому оцінюють 
достовірність: а) науково-експериментальним, де 
достовірність (відповідність) об’єкта щодо реаль-
ності оцінюється суто науковими методами; б) мис-
тецьким, де достовірність оцінюється як перекон-
ливість втілення ідей (у мистецьких творах), образів 
(в акторських персонажах), історичних кон текстів 
(у сучасному середовищі). На відміну від наукової 

іл. 11. Кампаніла сан Марко у Венеції: 
а — стан перед руйнацією, у 1902 р.; б — стан після відбудови

Пламеницька О. Буква і дух архітектурної реставрації (автентичність versus достовірність)
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сфери, де достовірність верифікується експеримен-
тально, у мистецтві лише порівнюються два типи 
дійсності — реальна та уявна, відтворена митця-
ми (акторами, письменниками, художниками) за 
допомогою художніх прийомів та матеріальних 
засобів.

Специфіка визначення достовірності архітек-
турної реставрації полягає в тому, що реставрація 
як сфера діяльності перебуває на пограниччі науки 
й мистецтва. І якщо у мистецтві досягнення досто-
вірності передбачає передусім наявність певного 
ступеня суб’єктивної емоційної довіри до змісту 
інформації, то в реставрації достовірність є сукуп-
ною, об’єктивно-суб’єктивною, поєднуючи нау- 
кову обґрунтованість проектного рішення та його 
образну переконливість.

Межа між автентичністю пам’ятки архітектури 
як об’єктивною науковою категорією та достовір-
ністю її реставрації як категорією об’єктивно-су-
б’єктивною, за аналогією тонкої грані між істин-
ним і достовірним [Панченко], полягає в тому, що 
автентичність об’єкта існує незалежно від існування 
суб’єкта-реципієнта, тоді як статус достовірності 
реставраційного рішення потребує верифікації ре- 
ципієнтом. Верифікація відбувається шляхом екс-
пертної оцінки, що ґрунтується на науковому ана-
лізі вихідних даних і джерел, доповненому суб’єк-
тивними враженнями — почуттями й емоціями.  
І в цьому є певний парадокс, бо почуття a priori не 
піддаються верифікації. Але фактом є те, що саме 
на стику знання і почуття здебільшого відбувається 
оцінка реставраційного рішення.

Якщо вважати автентичність “буквою” рес-
таврації, то достовірність є її “духом”. Парадиг-
мою реставрації є єдність “букви” і “духу”, тобто 
засобу (збереження об’єкта) і мети (трансляції куль-
турної норми) для створення духовного зв’язку між 
поколіннями й епохами.

У нормативно-правовому полі категорія “дос-
товірність” не легітимізована на рівні категорії 
“автентичність” і не враховується передусім у тих 
сферах, де здебільшого ухвалюються управлінські 
рішення. Це становить істотну проблему, оскільки 
поняття “достовірність” не піддається кваліметрич-
ній оцінці і належить до експертного інструмен-
тарію сфери мистецтва. В ролі аналогів подібних 
категорій, що за своєю природою не піддаються 
законодавчій і нормативній регламентації, можна 
навести такі важливі оціночні поняття як “вираз-
ність”, “змістовність”, “переконливість”, вимірю-
вані не системою показників, а професійною еру-
дицією і кваліфікацією експертів.

Професійна методологія реставрації ґрунту-
ється на широкому спектрі принципів і прийомів, 
які переслідують мету створення історично перекон-
ливого і достовірного образу пам’ятки з одночасним 
збереженням її автентичності. У методі архітектур- 
ної консервації, яка є спеціальним випадком рестав- 
рації, виразно переважає робота безпосередньо з 

автентичною матеріальною пам’ятковою субстан- 
цією, натомість образно-естетичні завдання мінімі-
зовані. На збереження автентичності орієнтується й 
аналітичний (археологічний) метод реставрації, що 
передбачає фрагментарне відновлення задокумен-
тованих фрагментів пам’ятки. Але в рамках цього 
методу здебільшого не вдається відтворити ціліс-
ний образ пам’ятки. Це завдання вирішує синтетич-
ний метод реставрації, мета якого — повернення 
пам’ятці цілісного, інтегрального архітектур но-ху-
дож нього вигляду шляхом доповнення втрачених 
елементів. Якщо аналітична (фрагментарна) рестав-
рація передбачає втручання у пам’ятку переважно 
в межах її збереженої матеріальної субстанції, то 
синтетична (цілісна) реставрація, синтезуючи ін-
формацію джерел більш широкого спектру і широ-
ко застосовуючи метод аналогів, фактично є дією 
в тому числі й поза автентичною субстанцією, в 
результаті чого створюється інтегральне ціле нової 
якості. Його вирішальним критерієм є достовір-
ність. “Міжнародна хартія про принципи аналізу, 
збереження та реставрації будівель архітектурної 
спадщини” (Зімбабве, 2003 р.) солідаризується з 
цим принципом, зазначаючи, що “збереження або рес-
таврація будівель архітектурної спадщини самі по собі не 
є метою, це є засіб, щоб слугувати більш важливій цілі — 
увічнення будівлі в її цілісності” [МХПАЗР, с. 111].

Складніші проблеми вирішуються у випадку, 
коли з різних міркувань метою є цілісна рестав-
рація повністю зруйнованої пам’ятки. Така мета 
ста виться, якщо пам’ятка була непересічним ар-
хітектурним витвором і мала важливу суспільну 
функцію, а також якщо вона становила частину 
пам’ят кового комплексу. За наявності значного від-
сотку втрат цілісна реставрація пам’ятки перехо- 
дить у реставраційну реконструкцію (реставрацій-
ну відбудову). До неї вдаються при необхідності 
відновлення пам’ятки як знакової для суспільства 
будівлі, як, наприклад, церкви Богоматері (Фрауен-
кірхе) у Дрездені, або як важливої складової архі-
тектурного ансамблю (Успенський собор Києво-
Печерської лаври чи кампаніла собору Сан Марко  
у Венеції), або ж з метою регенерації містобудів- 
ного ансамблю (Гостиний двір на Контрактовій 
площі в Києві). У цих випадках особливо актуаль-
ним є чинник дос товірності, який можна визначити 
як якість “sine qua non”2 ансамблю. Для об’єктів цієї 
категорії особ ливо важливою є художня, історична 
та містобудівна достовірність образу. Щодо необ-
хідних у цьому випадку доповнень втрачених еле-
ментів можна розрізнити три види реставраційних 
робіт, коли залежно від мети реставрації викону-
ється: а) доповнення архітектурних елементів окре-
мих споруд; б) доповнення архітектурних форм 
окремих споруд; в) реставраційна реконструкція 
споруд-складових ансамблю [Пламеницька 2012, 
с. 575].

2 Sine qua non – без чого немає (лат .) .
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Перші два види реставраційних робіт стосу-
ються окремих споруд і спрямовані на повернен-
ня їм передусім естетичної значущості [Прибєга 
1993, с. 37–38]. Як зазначено в методиці рестав-
рації пам’яток архітектури, “нерідко виникає потреба 
відновити важливу для історії архітектури пам’ятку, 
оригінальну, рідкісну за своїми формами, що має ключове 
значення, і тоді ставиться питання про цілісну рестав-
рацію споруди. Автентичність поступається місцем 
достовірності (якщо реставрація науково обґрунтована)” 
[МРПА, с. 12]. За таких обставин важливого зна-
чення набуває метод реінтеграції — доповнення 
втрачених елементів пам’ятки, без чо го є неможли-
вою її цілісна реставрація [Прибєга 1993, с. 37–38]. 
За визначенням Л. Прибєги цей метод спрямова-
ний “на відновлення стилістично цілісної, композиційно 
довершеної системи пам’ятки. тому, окрім застосування 
таких інтрагенних втручань в існуючу матеріальну осно-
ву пам’ятки як зміцнення і розкриття, тут правомірні 
й такі реставраційні дії як заміна, відтворення чи рекон-
струкція, які дають можливість відновити стилістич-
но цілісний вигляд історичної споруди” [Прибєга 2009,  
с. 237–238].

Третій вид реставраційних робіт застосовуєть-
ся з метою повернення інтегральної архітектурно-
просторової структури архітектурному ансамблю. 
Приймаючи рішення щодо реставраційних допов-
нень в ансамблі, реставратор вирішує дві проблеми: 
а) можливості відновлення втраченого елементу 
будівлі як складової ансамблю; б) правомірності  
та можливості відновлення окремої будівлі як скла-
дової ансамблю. В цьому випадку цілком право-
мірно ставиться питання: “що саме ми розуміємо під 
пам’яткою: фрагмент давньої будівлі, будівлю в ціло- 
му чи архітектурний ансамбль. в залежності від цього  
одна і та сама дія реставратора може розглядатися 
як неприпустима, правомірна і навіть необхідна” 
[Подъяпольский, с. 56]. Якщо пам’яткою вважати 
ансамбль, а окрему його складову розглядати як 
частину пам’ятки, то роботи з реставраційної ре-
конструкції осібної будівлі-складової можна тракту-
вати як доповнення втраченого елемента ансамблю 
для досягнення його інтегральності та історичної 
достовірності. А відтак цілісною реставрацією що-
до ансамблю-пам’ятки можна вважати реставрацій-
ну реконструкцію його втрачених складових —  
окремих будівель.

Найскладніший комплекс завдань постає тоді, 
коли деградований архітектурний ансамбль, що 
підлягає реставрації, водночас є містобудівним ан-
самблем. За цих умов він не може розглядатися як 
об’єкт виключно реставраційної діяльності. Маючи 
містобудівне значення, він вимагає складнішого, 
комплексного підходу, який визначається напрям-
ками регенерації та ревалоризації. Відомий росій-
ський теоретик реставрації Є. Михайловський вва-
жає, що метод ревалоризації передбачає не лише 
документальну реставрацію, але певну естетиза-
цію об’єкта реставраційними засобами ширшого 

спектру, ніж обумовлює Венеційська хартія, зок-
рема шляхом реставраційної реконструкції деяких 
відсутніх елементів на основі наукових даних та 
науково обґрунтованих аналогів [МРПА, с. 41].  
У цьому випадку автентичність і достовірність  
архітектурного ансамблю виступають на макрорівні 
містобудівного середовища з виразним домінуванням 
достовірності художнього образу, який інтуїтивно 
сприймається більш вагомою його якістю, ніж мате-
ріальна автентичність. Застосування методу ціліс-
ної реставрації споруди здебільшого мотивується 
метою ревалоризації архітектурно-містобудів ного 
ансамблю. Відтак цілісна реставрація, оперуючи 
широким інструментарієм дослідницьких засобів  
та ставлячи за мету максимальне розкриття особ-
ливостей пам’ятки як витвору архітектурно-місто-
будівного мистецтва у його розвитку, саме через 
прагнення до відновлення ансамблевої цілісності 
не може претендувати на вичерпну документаль-
ність, одночасно претендуючи на художню дос-
товірність.

Міркування повернення ансамблю його ком-
позиційної та містобудівної інтегральності та ес-
тетичної виразності зазвичай переважають серед 
різних аргументів на користь цілісної реставрації 
з застосуванням методу аналогів. На практиці цей 
метод найчастіше використовують щодо найваж-
ливіших у композиційному відношенні частин 
пам’яток — домінант церковних глав та високих 
завершень башт, які є важливими не лише з точки 
зору запобігання дії атмосферних опадів, але (що 
найважливіше) для створення виразних силуетів у 
міській забудові [МРПА, с. 41]. Як приклад можна 
навести реставрацію високих дахів башт середньо-
вічного Кам’янець-Подільського замку (іл. 12), без 
яких його архітектурний образ є неповним. Втім, 
достовірність цих повністю втрачених, але функ-
ціонально необхідних частин пам’ятки (найсклад- 
ніша категорія втрат!) завжди залишиться умовною, 
як би ретельно не підбирав реставратор аналоги і 
скільки б чинників не брав до уваги. Відомий ро-
сійський реставратор О. Ополовников вважає, що 
“умовність відновлення повністю втрачених елементів 
пам’ятки становить закономірність, яка є об’єктивною 
властивістю реставрації всіх пам’яток, що мають втра-
чені елементи. відтак і сам “метод аналогів”, єдино мож-
ливий у таких випадках, слід не заперечувати, а визнати 
не лише припустимим, але й правомірним” [Ополовни-
ков, с. 158–159], оскільки саме через нього транс-
люється інформація щодо достовірності об’єкта 
реставрації. Методика реставрації визнає за норму, 
що реставратор, втручаючись у систему сформо-
ваних художніх зв’язків пам’ятки, задля виявлення 
тих чи інших її рис, створює нове художнє ціле. 
Водночас важливим є правильно знайдене співвід-
ношення між ступенем розкриття збережених та 
доповнення втрачених елементів. Доповнення, які 
вносить реставратор (висота та винос даху, факту-
ра стін, кольорова гама, рисунок столярки тощо) 

Пламеницька О. Буква і дух архітектурної реставрації (автентичність versus достовірність)
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іл. 12. Замок у Кам’янці-Подільському: 
а — вигляд на іконографічному джерелі 1699 р.; б — стан на 1967 р.; в — проект реставрації  

(автори Є. Пламеницька, О. Пламеницька); г — стан у процесі реставрації, 2011 р.
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повинні використовуватися як засоби створення 
художньої гармонії [Подъяпольский, с. 57].

Лише люди, далекі від наукової реставрації, 
можуть вимагати документального обґрунтуван-
ня кожної дії реставратора. Зокрема, формально-
бюрократична вимога обґрунтувати (з метою збе - 
реження “матеріальної автентичності”) всі рестав-
раційні рішення виключно прямими джерелами, 
часом висловлювана опонентами, які достеменно 
знають, що таких джерел не існує, є завуальованою 
позицією — залишити ансамбль у стані “тривалої 
руїни”. 

З цього приводу О. Ополовников висловлює 
думку, близьку й зрозумілу багатьом реставраторам-
практикам: “своєрідним різновидом догматизму [...] є 
так званий “науковий” бюрократизм. З ним дово диться 
стикатися переважно в канцеляріях затверджуючих ін-
станцій, при обговореннях та оцінках проектних пропо-
зицій. “наукова” атрибуція бюрократизму, як і атри-
буція “догматизму”, зовні виглядає досить переконливо, 
солідно і навіть принципово. його нескладна сутність 
полягає в тому, що до будь-якого значного і незвичного 
реставраційного рішення, що виходить поза межі пересіч-
них уявлень, вимагається лише одна незмінна вимога —  
підтвердити його будь-яким “науковим” документом…  
і жодні мотивації, що висвітлюють сутність питання, 
не допомагають подолати цю перешкоду… в практиці 
формально-бю  рокритичні тенденції призводять до най-
більш непоправного зла — до бездуховної реставра-
ції, коли з формальної точки зору всі реставраційні 
роботи проведено обґрунтовано і документально 
правильно, але сама пам’ятка втрачає “дух епохи” та 
індивідуальні ознаки, які надавали її автентичній архітек-
турі особливий колорит давньої споруди” [Ополовников,  
с. 50–53].

У реставрації є “фактична істина”, а є “істи-
на художня”. Обґрунтування проекту реставрації 
будівлі, не задокументованої фіксаційними крес-
лениками та описами, завжди залишиться віднос-
ним. У цьому випадку критерієм припустимості 
від творення втрачених елементів буде не абсолют-
на точність, а відносна, залежна від умов художньо-
композиційного сприйняття споруди, що набу-
ває для реставратора першорядного, порівняно з 
іншими видами джерел, значення [Ильин, с. 57]. 
Саме за цих обставин у гру вступає поняття “до-
стовірність”. І часом незаперечні авторитети мето-
дики реставрації, до яких, поза сумнівом, належав 
Ігор Грабар, приймали рішення щодо змін деяких 
автентичних параметрів пам’ятки, приміром, її ар-
хітектурної колористики, на користь покращення 
її естетичного, художнього сприйняття сучасни-
ками [Ильин, с. 52; Подъяпольский, с. 57]. Іншим 
прикладом “співдружності мистецтва і науки” (за 
визначенням К. Афанасьєва [Афанасьев, с. 179])  
є реставраційна відбудова церкви Василія в Овручі 
за проектом архітектора В. Щусєва, яку П. Ричков 
вважає “пограничною зоною поміж науковим пізнанням 
історико-архітектурного об’єкта та інтуїтивною мис-

тецькою творчістю в дусі певної національної (локальної) 
традиції” [Ричков, с. 35].

Аналіз досвіду реставрації архітектурних ан-
самблів свідчить, що найбільш вдалими серед них 
є ті, в яких виявлено урбаністичні характеристики, 
котрі домінували в період найактивнішого функ-
ціо нування об’єктів. Зокрема, польський реставра-
тор Едмунд Малахович зазначає, що “в практиці ді-
яльності, пов’язаної з регенерацією урбаністичних об’єктів, 
мали місце відхід від деяких теоретичних постулатів 
(проголошених венеційською хартією), що стосуються 
автентичності — більші, ніж при реставрації окремих 
архітектурних об’єктів... Автентичність, надзвичай-
но істотна в окремій споруді, у просторово складні-
ших комплексах може піддаватись певній редукції” 
[Małachowicz, s. 424–426]. Отже, містобудівні вимо-
ги змушують реставраторів поступатися автентич-
ністю в строгому (матеріальному) сенсі на користь 
образної достовірності.

Пам’ятки є неповторними не лише як архітек-
турні споруди, але й як елементи історичного се-
редовища, акумулюючи складний спектр проблем, 
а відтак змушуючи реставраторів шукати індивіду-
альні засоби продовження життя спадщини, а рес-
тавраційну науку — розвиватися. Зокрема, метод 
аналітичної реставрації щодо розмаїтого спектру 
реставраційної проблематики часто наштовхував-
ся на серйозні фахові застереження авторитетних 
реставраторів-практиків [Zachwatowicz, s. 126]. Во-
ни розуміли, що дотримуватися пуристичних засад 
хартії можна лише у випадку збереження пам’яток 
у стані автентичних “тривалих руїн” — всупереч 
інтуїтивному прагненню до їхнього відновлення як 
складових історичного середовища. Зі свого боку,  
дотримання вимог Венеційської хартії щодо сиґна-
ції (ознакування) реставраційних доповнень у від-
мінних матеріалах (фактурах, кольорах) на практи - 
ці часто провокувало проблему неминучого дисо-
нансу, який наставав, коли з’являлися нові риси  
пам’ятки, невластиві її образові, що заважали, а іно-
ді напряму руйнували її цілісне сприйняття [Опо-
ловников, с. 56]. Реставрація знає чимало випадків, 
коли пуристичне дотримання подібних вимог ви-
холощувало саму ідею реставрації і нівелювало 
“дос товірність” пам’ятки. Як приклад можна на-
вести невдалу сиґнацію відмінним будівельним 
матеріалом відновленої частини замку в Хенчінах 
(Польща), що порушило цілісність сприйнят-
тя споруди і, зрештою, її образну достовірність  
(іл. 13). Цілковито інше враження справляє так-
товна сиґнація межі збереженої та відновленої 
частини церкви Успіння на Волотовому полі під 
Новгородом (іл. 14, 15), позначена рельєфною лі-
нією, прокресленою по сирій обмазці стін, яка не 
створює художнього дисонансу. В епоху розвине-
них інформаційних технологій більш адекватною 
формою маркування реставраційних доповнень 
вважають вербальну, графічну, макетну або три-
вимірну цифрову інформацію задля збереження 
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в натурі ансамблевої цілісності й художньої дос-
товірності самої пам’ятки.

За півстоліття, що минуло з часу прийняття 
Венеційської хартії, реставратори на практиці все 
частіше відходили від її жорстких вимог, надаю-
чи перевагу реставраційній достовірності в ім’я 
збереження ансамблевого та містобудівного кон-
тексту пам’яток [Пламеницька 2004]. Внаслідок 
розширення уявлень про середовищну цінність 
пам’яток і набутого практичного досвіду їхнього 

відновлення вже через десять років після прийнят-
тя Венеційської хартії у провідних реставраторів 
виникло переконання в необхідності перегляду 
деяких її засад, внесення відповідних змін і допов-
нень [Gruszecki 1974]. А в 2002 р. під патронатом 
Принца Уельського було створено “Міжнародну 
мережу традиційного будівництва, архітектури і 
урбаністики” (INTBAU), що об’єднала архітекторів, 
реставраторів та дослідників традиційної архітек-
тури, урбаністики та проблем середовища. 2006 р. 
у Венеції було ухвалено “Венеційську декларацію 
INTBAU з охорони пам’яток і визначних місць у 
ХХІ столітті”, підписану понад 150 провідними ар-
хітекторами та реставраторами з Італії, Великобри-
танії, Румунії, Польщі, Німеччини, Норвегії, США, 
Канади, Австралії, Індії, Ірану та інших країн. До 
неї внесено низку уточнень до статей 1, 2, 4, 5, 6, 
9, 11, 12 та 13 Венеційської хартії, які стосуються 
збереження автентичності, сиґнації реставраційних 
доповнень, комплексного збереження середовища, 
а також розширення спектру методів досліджень 
пам’яток. Ці уточнення, однак, досі мають реко-
мендаційний характер і не знайшли відображення 
в офіційній реставраційній доктрині.

Усе сказане вище стосується вузькофахових 
теоретичних міркувань, які, на жаль, мають вельми 
опосередковане відношення до українських реалій. 
Тому нашу теоретичну розвідку завершимо кілько-
ма знаковими прикладами, які відображають стан 
справ у реставраційній сфері.

Останніми роками активно поширюється 
прин цип подвійних стандартів роботи в історич-
ному середовищі. Управлінці-пам’яткоохоронці на 
диво одностайні з інвесторами і будівельниками, 
з одного боку обмежуючи спектр реставраційних 
методів втручання у пам’ятки архітектури, а з ін-

іл. 14. Церква Успіння на Волотовому полі під Новгородом:
а — до руйнації; б – після повоєнної реставрації

іл. 13. Замок у Хенчінах (Польща). Сиґнація 
реставраційного доповнення верхньої частини башти 
будівельним матеріалом, відмінним від автентичного 

а б
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шого — збільшуючи сегмент “нереставраційних” 
дій щодо них. Маніпулюючи вимогами позірного 
дотримання засад Венеційської хартії, демонстру-
ючи “принциповість” щодо заборони “зміни” 
одних пам’яток, вони натомість самі ініціюють ці 
зміни стосовно інших. Нескладний механізм цих 
маніпуляцій полягає у запровадженні коректив до 
вітчизняних норм, що легітимізують виведення 
з-під реставраційної опіки десятків об’єктів, які по-
ступають у повне розпорядження архітекторів та 
дизайнерів.

Яскравою ілюстрацією дієвості подвійних 
стандартів є зняття у 2012 році охоронного статусу 
з Гостиного двору в Києві — пам’ятки архітектури 
національного значення. Якби недобудований че-
рез пожежу 1811 р., а згодом багаторазово перебу-
дований та спотворений Гостиний двір дійшов до 
нас у тому стані, в якому він перебував на момент 
початку реставраційних робіт у 1980-х рр. (іл. 16, а), 
його б (керуючись формулюванням “згідно з чин-
ним законодавством”) визнали таким, що втратив 
“предмет охорони” і розібрали/реконструювали. 
Відома архітектор-реставратор, одна з основопо-
ложниць української школи реставрації, Валентина 
Шевченко у 1980–1990-х рр. здійснила переконли-
ву містобудівну регенерацію Контрактової площі 
з реставраційною реконструкцією Гостиного дво-
ру, реалізувавши проект архітектора Луїджі Руска, 
нездійснений за незалежних від нього обставин 
(іл. 16, б). Реставраційна реконструкція повернула 
Києву знаковий архітектурно-містобудівний об’єкт 
(іл. 16, в). Вона була достовірною, оскільки була 
історично контекстною і передбачала відроджен-
ня деградованого за останнє століття ансамблю 
Контрактової площі, в якому Гостиний двір став 
композиційним центром (іл. 17).

Втім, через двадцять років після завершення 
реставрації чиновники несподівано дійшли виснов-
ку: в результаті проведених у 1980-ті рр. реставра-
ційних робіт пам’ятку було “змінено”, оскільки 
через значний відсоток замінених деградованих 
конструкцій вона втратила автентичність і “предмет 
охорони”. Наголосимо на тому факті, що поняття 
“предмет охорони” було введене до законодавства 
у 2004 р., через 20 років після завершення рестав-
рації, а закон, як відомо, зворотної сили не має. За 
логікою тих, хто дійшов висновку про втрату пред-
мета охорони відновленого Гостиного двору, на-
лежало б зняти статус пам’яток архітектури з низки 
інших пам’яток, зокрема з відреставрованих у по-
воєнний час в архітектурних формах Київської Русі 
П’ятницької церкви та Борисоглібського собору в 
Чернігові (іл. 18), а також з відновлених у ХІХ ст.  
церкви Василія в Овручі (іл. 19) та Успенського 
собору у Володимирі-Волинському (іл. 20).

Опускаємо аналіз мотивів, якими керувалися 
чиновники, ухвалюючи рішення щодо позбавлен-
ня Гостиного двору статусу пам’ятки архітектури: 
попри позірне “методологічне” забарвлення вони 

лежали виключно у бізнесовій площині, не маючи 
нічого спільного ані з реставраційною наукою, ані 
з пам’яткоохоронною практикою. Важливо інше: 
гнучка конструкція вітчизняної нормативно-пра-
вової системи охорони культурної спадщини це 
уможливила. Блискавичне зняття пам’ятки з дер-
жавного обліку спровокувало ревізію правомірності 
реалізації реставратором В. Шевченко невтіленого 
авторського проекту архітектора Луїджі Руска. Спо-
руду передали “архітекторам-дизайнерам” з правом 
розробити нове архітектурне рішення. Дизайнер-
ське бачення архітектури Гостиного двору зняло всі 
суперечності між автентичністю і достовірністю, 
оскільки не залишило ані того, ані іншого. Якщо в 
професійному середовищі фахівців-реставраторів 
можна було сперечатися щодо методологічних 
підвалин реставрації за нереалізованим проектом 
Луїджі Руска як альтернативи існуванню спотворе-
ного перебудовами Гостиного двору, то адмініст-
ративно освячена дизайнерська реконструкція па-
м’ятки з запланованою добудовою мансардного 
ярусу, введенням сучасних конструкторських рі-
шень і створенням еклектичного образу “між ми-
нулим і майбутнім” звела всі професійні дискусії  
на фарс.
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іл. 15. Церква Успіння на Волотовому полі під 
Новгородом:

а — стан після руйнації в період Другої світової  
війни (за обмірами); б — сиґнація стику автентичної 

та відновленої частини мурування

а

б
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іл. 16. Гостиний двір, Київ:
а — вигляд у 1970-х рр., до реставрації; б — нереалізований проект Луїжді Руска, поч. хіх ст.;  

в — вигляд після реставрації за проектом В. Шевченко. Фото поч. 2000-х рр.

а

б

в

Ще один приклад — “реставрація” пам’ятки 
національного значення ХVI ст., відомої як буди-
нок Пузини в Луцьку. Пам’ятку, що дійшла в дегра-
дованому стані, архітектори-дизайнери (за повної 
згоди обласних і столичних чиновників-пам’ятко-

охоронців) “зареставрували”, керуючись, однак, 
не реставраційними нормативами і методиками, а 
ДБН “Склад, порядок розроблення, погодження 
та затвердження проектної документації для бу-
дівництва”. Втім, на думку керівників Державного 
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іл. 17. Проект регенерації Контрактової площі в Києві. Автор В. Шевченко, 1990-ті рр.
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історико-культурного заповідника “Старий Луцьк”, 
“реставратори” діяли в межах чинного законодав-
ства. Казуїстична логіка директора пам’ятко охо-
ронної установи варта того, щоб навести розлогу 
цитату: “це будівля хVI ст., але до хх ст. вона не 
раз перебудовувалась і переплановувалася. Перед рестав-
раторами стояло питання не зробити пам’ятку такою, 
як вона була в хVI ст., бо ми не маємо ані зображення 
з тих часів, ані якихось розмірів чи описів будинку. до 
хх ст. він дійшов уже перебудованим, і якщо ми буде-
мо переробляти його на лад хVI ст., то це буде вже 
нова будівля. тоді, за Законом України “Про охорону 
культурної спадщини”, вона втрачає предмет охорони 
і ознаки пам’ятки і знімається з реєстру. в нашому ж 
разі йшлося про те, щоб зберегти ту будівлю, яка є на 
сьогодні. все-таки того негативного враження, яке вона 
справляла на людей, що приходили на Замкову площу, не 
буде” [Урина]. Професійний цинізм подібного під-
ходу вражає: після професійної реставрації будинок 
втратив би “предмет охорони і ознаки пам’ятки” і 

став би “новою будівлею”, натомість проведення 
de facto реконструкції не спричинило жодних втрат, 
оскільки було поставлене завдання “зберегти ту 
будівлю, яка є на сьогодні”! Наскільки це завдання 
було виконане, ілюструє вигляд пам’ятки до і після 
проведеної “реставрації” (іл. 21).

Наведені приклади не є унікальними. Вони 
ілюструють схему, яку надзвичайно точно описав 
В. Коренцвіт: “Останнім часом намітилась тенденція 
передоручати роботу реставраторів дизайнерам, завдання 
яких — відтворити втрачений об’єкт більш-менш умовно, 
в загальних рисах, спрощено, що дешевше і простіше, ніж 
вартісна й марудна реставрація. такий прийом проголо-
шується істинно науковим, оскільки вважається, що дизай-
нери не намагаються створити ілюзію автентичності, а 
дають глядачам простір для власних фантазій… але не 
будемо забувати, що реставратори отримали спеціальну 
освіту, набули професійного досвіду, дослідили об’єкт, іс-
торичні документи, аналоги. У них, зрештою, є смак — 
власне є те, чого рядовому глядачеві зазвичай не вистачає. 
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іл. 20. Успенський собор у Володимирі-Волинському: 
а — фіксаційний кресленик А. Прахова, 1886 р. (з фондів ДІКЗ “Старий Луцьк”);  

б — результат реставрації 1886–1900 рр. за проектом А. Прахова, В. Суслова, В. Котова, В. Козлова

іл. 18. Борисоглібський собор у Чернігові:
а — за станом на початок хх ст.;  

б — після реставрації за проектом М. Холостенка. 
Фото поч. 2000-х рр.

іл. 19. Церква Василія в Овручі:
а — у стані руйнації за гравюрою кін. хіх ст.;  

б — вигляд після реставраційної відбудови  
за проектом О. Щусєва 

а а

б
б

а б
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разом з цим, дизайнерський підхід до демонстрації руїн 
дає неповне, а тому завідомо хибне уявлення про художні 
якості об’єкта” [Коренцвит, с. 33].

Якщо фахівець-реставратор вирішує проб-
лему створення достовірного образу пам’ятки, до - 
бираючи відповідний професійний інструмен-
тарій, то архітектор-дизайнер навіть не ставить 
такої мети, а отже завідомо формує спотворене 
уявлення про пам’ятку. Цинізм освяченого роз-
митим законодавством нехтування спадщиною 
зростає, коли йдеться не про окремий об’єкт, а 
про історичне середо вище, в якому з міркувань 
“уникнення псевдоісторичності” (і також за участі 
архітекторів-дизайнерів) нове будівництво ведеться 
вже у масштабах цілого Національного історико-
архітектурного заповідника “Кам’янець” (номінан-
та до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО). 
За смаковими уподобаннями керівників установи 
та архітекторів-дизайнерів переміщуються істо-
ричні вулиці, масово з’являються нові “історич-
ні” будинки, спотворюються вуличні фронти та 
міські панорами (іл. 22). Нові будівлі, зведені під  
виглядом “відтворення втраченої історичної за-
будови”, не претендують на жоден статус крім 
одного — об’єктів купівлі-продажу. Але парадокс 
вітчизняного законодавства полягає в тому, що це 
стає можливим всупереч декларації закону “Про 
охорону культурної спадщини” про “захист тради-
ційного характеру середовища і об’єктів культурної 
спадщини” (розділ ІV).

Отже, теоретична проблема співвідношення 
автентичності й достовірності реставрації в умо-
вах, коли пам’яткоохоронну науку мінімізовано, 
а пам’ятки архітектури стають об’єктами ринко-
вих відносин, на практиці переходить у проблему 
елементарного виборювання прав фахівців-рес-
тав ра торів займатися професійною діяльністю —  
збереженням спадщини. Запроваджені новації нор - 
ма тивно-правової бази надалі мінімізують їхні пра-
ва, оскільки анулюють реставраційні ліцензії та 
зрівнюють реставраторів і архітекторів-дизайнерів 
сертифікатами одного взірця. До законодавства 

запроваджуються норми, що зводять реставрацію 
до ремонту і реконструкції, втім для годиться ви-
сувається вимога “збереження автентичності” і за-
борона “змінювати” пам’ятки відповідно до статті 
9 “Венеційської хартії”. Наведені вище приклади 
засвідчують, що цих вимог не дотримуються.

Мусимо визнати, що в умовах дії сьогоднішніх 
правил, нормативів і приписів проекти реставрації 
церкви Василія в Овручі, церкви Спаса на Нере-
диці під Новгородом, Борисоглібського собору та 
П’ятницької церкви в Чернігові, а також десятків 
відновлених після Другої світової війни унікальних 
пам’яток не мали б жодного шансу на втілення. 
Втім, є небезпека, що керуючись прецедентом 
зняття Гостиного двору з державного обліку, і до 
них буде застосовано норму 2004 року щодо втрати 
в результаті “неправильної” реставрації “предмета 
охорони”.

Перебуваючи у варшавському “Старому Мяс-
ті”, Кракові, Старій Ризі чи Таллінні, навряд чи 
хтось переймається питанням щодо оригінальності 
(автентичності) кожної окремої будівлі та кожного 
її елемента: це питання знімається достовірністю 
цілісного історичного середовища. “мільйони людей 
захоплюються відтвореними пам’ятками, віддаючи на-
лежне майстерності сучасних виконавців. немало й тих, 
хто через незнання може прийняти за оригінал відтворене 
з небуття. такою є сила мистецтва. Парадокс в тому, 
що діяльність реставратора дійсно націлена на створення 
ілюзії автентичності” [Коренцвит, с. 36].

Критику фахових реставрацій, яку часом зас-
тосовують квазінауковці від охорони культурної 
спадщини, спростовує думка авторитетного тео-
ретика і практика реставрації, професора Анджея 
Томашевського: “Охорона і реставрація культурної 
спадщини має крім власної важливої сфери філософії, 
докт рини і техніки також великий суспільний вимір, і 
якщо його не враховувати, реставрація втрачає основу. 
є також мистецтво компромісу, в кожному випадку за-
лежного від конкретних обставин — між загальноприй-
нятими професійними засадами і суспільно-культурними 
потребами. мистецтво компромісу між наукою, твор- 

іл. 21. Історико-культурний заповідник “Старий Луцьк”. Пам’ятка архітектури будинок Пузини ХVI ст.:
а — вигляд до реконструкції, 2008 р.; б — вигляд після реконструкції за проектом  

Волинської філії інституту НДІпроектреконструкція, 2012 р.

а б
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чістю, культурою, політикою, між історією, сьогоденням 
і минулим, між теорією і прак тикою” [Tomaszewski,  
s. 295]. Це означає, що кожна помилка реставратора 
має свою ціну і свою цінність. Остання є більш 
вагомою, оскільки побільшує досвід.

Питання, винесене в заголовок статті, підняте 
автором не з огляду на бажання розпочати ще одну 
дискусію або ж стати адвокатом численних рестав-
раційних реконструкцій, які наприкінці минулого 
століття з ініціативи держави стали провідним на-
прямком пам’яткоохоронної політики і адміністра-
тивно керувалися, зокрема, тими “фахівцями”, які 
нині найактивніше виступають з їхньою нищівною 
критикою. Метою представленого дискурсу є ба-
жання привернути увагу до необхідності: а) ґрун- 

товного контекстного дослідження історії вітчизня-
ної архітектурної реставрації як важливого аспекту 
пам’яткоохоронної сфери; б) розроблення ґрун-
товної вітчизняної реставраційної теорії, один з 
сегментів якої має зайняти проблема автентичності 
й достовірності в реставрації. Перше необхідно 
зробити, щоб усвідомити довжину і складність 
пройденого шляху, виконати копітку “роботу над 
помилками”, сформувати професійний пієтет до 
попередніх досягнень, а також відновити професій-
ну повагу до реставраційного цеху, який працював 
і наразі працює не завдяки, а всупереч обставинам. 
Друге конче необхідно, щоб усвідомити довжину 
і складність шляху, який ще належить достойно 
пройти.

іл. 22. Національний історико-культурний заповідник “Кам’янець”.  
Нова котеджна забудова на місці середньовічних будинків середмістя:

а — Вірменський ринок; б, в, г, д — вулиця Довга

а

б

в

г

д
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БуКва и дух архитеКтурной  
реставрации (аутентичность  

versus достоверность)
Ольга Пламеницкая

аннотация. Статья посвящена проблеме гармоничного 
соотношения при реставрации памятников архитектуры 
двух ключевых аспектов: сохранение их материальной 
аутентичности и создания образной достоверности. 
Проблема рассматривается с точки зрения современной 
реставрационной методологии и международной док-
трины. Анализируются пути решения этой проблемы на 
многочисленных примерах реставрационных решений 
в широком хронологическом диапазоне.
Ключевые слова: аутентичность, достоверность, 
Афинская хартия, Венецианская хартия, методология 
реставрации, концепт реставрации.

The leTTer and The spiriT  
of archiTecTural resToraTion 

(auThenTiciTy versus reliabiliTy)
Olga Plamenytska

annotation. The article is devoted to the problem of  harmo-
nious relations with the restoration of  monuments of  archi-
tecture in two key aspects: the preservation of  the authenticity 
of  the material and the creation of  imaginative authenticity. 
The problem is considered from the standpoint of  modern 
restoration methodology and international doctrine. Ways of  
solving this problem on numerous examples of  restoration 
solutions are analyzed in a wide chronological range.
Key words: authenticity, reliability, Athens Charter, Veni ce 
Charter, the methodology of  restoration, restoration concept.
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ПРИОРИТЕТы
Прежде всего, поставим основные вопросы:
Какое свидетельство истории культуры, и ка-

кое особое духовное послание являет нам сегодня 
эта искалеченная святыня — церковь святых 
Бориса и Глеба на Коложе в Гродно? Что нам 
о себе сегодня она, в основном, говорит, кроме 
припоминания об утрате древних духовных ценно-
стей существующего здесь православного культа? 
Каким также будет в будущем передача ее ценно-
стей, кроме экспозиции упадка и разрушения, если 
не возможно сегодня ее возвращение в состояние 
синтеза качеств, построенное на основе качеств 
того культа?

Проблема реставрации и ревитализации церк-
ви святых Бориса и Глеба на Коложе в Гродно (см. 
ил. 1–6) является сложной, требуя рассу дительных 
действий, основанных, прежде всего, на необходи-

мости сохранения необычайной цен ности святыни 
как объекта культа и как свидетельства религиоз-
ной, национальной и этнической культуры. Но что 
является критерием первостепенным, который и 
должен устанавливать приоритеты?

Основной проблемой, которая представляется 
средством, а не целью самой в себе, является поиск 
способа, которым можно этот объект сохранить и 
дать ему возможность в дальнейшем функциони-
ровать и выполнять задачи, которым он до этого 
служил и которым должен служить в будущем. Это 
теперь — гарантирование ему технического прод-
ления функционирования, как постройки, которая 
сохранилась, несмотря на превратности истории 
и катастрофы, которые она пережила и дошла до 
нас в виде руины. Необходимо обратить внимание 
на все аспекты ее постепенного, перманентного 
раз рушения, а также на те, которые являлись ре-
зультатом религиозных действий или же борьбы с 
религией. Они также очень важны и требуют раз-
решения при возможном оздоровлении (санации) 
святыни. Важным является также идейная инте-
гральность объекта и его функционирования как 
объекта православного культа, ибо он не является 
ни объектом языческого культа Перуна, ни униат-
ской церковью василиан (хотя был ей в опреде-
ленное время истории), ни святыней других рели-
гий, ни также музеем истории религии и атеизма, 
которым он был во времена коммунизма. Святыня 
возникла как православная монастырская церковь 
и необходимо, чтобы она таковой и осталась.

Что же касается внесения церкви в список ми-
рового наследия ЮнескО [1], то необходимо обра-
тить внимание, прежде всего, на то, что основными 
требованиями, которым должна соответствовать 
каждая культурная ценность, внесенная в Список, 
являются ее “аутентичность (подлинность) и целост-
ность (интеграция)”.

удк [726:7 .025 .4](476)

ежи уСтинович

церковь СвЯТых БорИСа И ГлеБа  
На коложе в ГродНо: 

разМышлеНИЯ о проБлеМах  
реСТаврацИИ И ревИТалИзацИИ

аннотация. Публикация посвящена основным требованиям, которым должна соотвествовать каждая культурная 
ценность, в частности Церковь святых Бориса и Глеба на Коложе в Гродно как святыня, которой надлежит войти 
в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Показаны стороны духовная и материальная — их неразрывная связь и 
значение для сохранения святыни как объекта культа и как свидетельства религиозной, национальной и этнической 
культуры. Также акцентировано внимание на значительных изменениях, произошедших в доктринe консервации 
и реставрации памятников (в мировом масштабе).
Ключевые слова: Церковь святых Бориса и Глеба на Коложе в Гродно, Список мирового наследия ЮНЕСКО, 
реставрация, ревитализация.

ил. 1. Церковь Святых Бориса и Глеба  
на Коложе в Гродно. Общий вид храма c юго-
восточной стороны, с видом подпорной стены.  

Фото Е. Устинович. 2005
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В отношении трудности с понятием аутентич-
ности, повсеместно принято, что это должно от-
носится к проекту, материалам, профессионализму 
исполнения и окружения, а в случае культурных 
ландшафтов — к их характерным стилистическим 
чертам и составляющим элементам. Отдельно так-
же одобрена реконструкция, если она выполнена 
на основе полной, подробной документации ори-
гинала, и не имела конъюнктурного характера.

При внесении в список ЮнескО основное 
значение имеет организация надлежащей охра-
ны и управления объектом. Речь идет не только о 
существующих законах, действующих на различ-
ных уровнях администрации, но и на подробно 
очерченных механизмах, обеспечивающих надле-
жащую опеку над памятником. Каждый памятник 
куль туры должен иметь “план упрaвления”.

Во-первых, обратим внимание на проблему 
аутентичности этого памятника как объекта культа 
и произведения культуры. Что же является в нем 
сегодня еще аутентичным?

Одним из принципиальных постулатов вене-
цианской хартии [2] является отступление от рес-

таврации, которое может быть принято только в 
ситуации особой необходимости, а также катего-
ричное запрещение реконструкции. 

В статье 15 говорится, что “всякая реконструкция 
должна быть исключена изначально, можно допустить 
лишь анастилос, т.е. возвращение на свои места сохранив-
шихся, но разрозненных фрагментов. введенные элементы 
всегда должны быть распознаваемы, и представлять собой 
минимум, необходимый для обеспечения условий консер-
вации памятника и восстановления единства его форм”  
[3, с. 55–58].

В Хартии рекомендовано особое уважение к 
оригинальной субстанции конструкции, а также 
материалу исторического памятника, а все новые 
дополнительные элементы должны отличаться от 
оригинальных. Там же, где невозможно приме-
нить традиционные технологии, соответствующие 
объекту, допустимо использование проверенных 
сегодня новых технологий. Постулируется также 
охрана фрагментов здания, относящихся ко всем 
этапам его создания, категорически запрещается 
замена оригинальных элементов их верными ко-
пиями.

ил. 2.  Церковь Святых Бориса и Глеба на Коложе в Гродно. Вид c северо-западной стороны аутентичного 
оставшегося фрагментa фасада храма. Фото Е.Устинович. 2015
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ил. 3. Церковь Святых Бориса и Глеба на Коложе в Гродно. Вид c восточной стороны  
аутентичных фрагментов алтарных апсид храма. Фото Е. Устинович. 2005

Это основные юридические положения, отно-
сящиеся к исторической субстанции, которая яв-
ляется наследием материальным, а некогда также и 
духовным и служит также защитой аутентичности 
исторической правды.

КуЛьТ И КуЛьТуРА
Существуют категории памятников архитек-

туры, в которых ценности материальные являются 
лишь ценностями вспомогательными. Они служат 
единственно в качестве носителя (медиум) для вы-
ражения ценностей важнейших, нежели они сами, 
устанавливая их сверхценность, достойную особой 
охраны. К ним относится, безусловно, архитектура 
мест культа, и в особенности — храмовая.

Как говорят Отцы Церкви — церковь — это 
символ-икона “Небесного Иерусалима”. Ибо это 
она, в области между началом деяний и их кон-
цом, является местом жизни homo religious, его Новым  
Иерусалимом, в котором Бог будет “всем во всех и 
во всем”. В ней происходит сакральное действо: 
преображение и обожествление.

Святыня является символом, поскольку символ 
“объявляет существование Бога” и, как это провозгла-
сил Святой Иоанн Дамаскин, — “единой огромной 
иконой” [4] его существования, а также моделью 
действительности, созданной Богом; максимиза-
цией всевозможных “пересозданий” человека, про-
исходящих “по образу и подобию” творения Божьего. 
Однако не является лишь материальным оформ-
лением культа: ибо не главенствуют в ней только 
законы физики. Также не является лишь собранием 
эстетических ценностей. То, о чем борется каждая 
религия, это не только ценности художественные и 
эстетические ее искусства, не только “красота”, но 
“правда”, правда, однако понимаемая в категориях 
эсхатологических, в аспекте цели, к которой стре-
мится, а именно — избавление человека и мира. 
Для этого, безусловно, издавна существует святыня. 
Кроме того, что возникает в мире материальном, 
она представляет действительность спа сённую, 
обожествлённую. Категория прекрасного не от-
носится к ее внешнему выражению, поскольку, 
как говорит Павел Евдокимов — “прекрасным в ней  
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ил. 4. Церковь Святых Бориса и Глеба на Коложе в Гродно.  
Общий вид внутреннего пространства храма. Фото Е. Устинович. 2015

заключена правда Бога” [5, с. 291–294]. Эта красота яв-
ляется вспомогательной, подчиненной ценностям 
над эстетическим, теологически-симво личе ским, 
метафизическим, соединенным в синтезе всех ис-
кусств в категории sacrum. Эта категория не замы-
кается в истории. Всеобщим её смыслом является 
эсхатологическое открытие в будущую вечность. 
Это цель, для которой существует.

Итак, церковь является, прежде всего, объек-
том культа, его особой ценностью, требующей 
ува жения и охраны как памятника сакрального ис-
кусства, её главная функция — культовая. В ней 
выражено основное ее предназначение. Является 
произведением искусства, но является при этом 
формой, согласно религии, служебной.

Основной постулат, идейная основа венециан-
ской хартии — борьба за аутентичность истори-
ческого памятника, за его трактовку, адекватную 
по отношению к условиям его создания — без 
фальсификации и искажений.

Что же является первостепенным критерием 
в стремлении к аутентичности — в нашем случае 
церкви? Является ли в первую очередь ее аутен-
тичность ценностью культурно-исторического 
наследия, или же аутентичностью ценности куль-

та? Или же необходимость сохранения верности 
исторических форм, как носителей наследия цен-
ности культуры материальной и духовной Церк-
ви, главенст вует над потребностями сохранения 
её правд культа, веры, догматов, идейной теолого-
эстетической целостности выражения, которые яв-
ляются для неё смыслом существования, её ценно-
стью онтологической и эсхатологической?

Следует отметить, что в действующей в мире 
доктринe консервации и реставрации памятников 
в последние годы произошли значительные из-
менения. Недавно под аутентичностью памятника 
понималась, в первую очередь, аутентичность его 
материальной субстанции, считая ее высшей цен-
ностью, достойной уважения и защиты. Следует 
отметить, что сегодня в защитe памятника также 
являются важными нематериальные ценности. Под 
аутентичностью памятника культового искусства 
необходимо понимать аутентичность его форм, 
функций и использования технологий возведения, 
но, прежде всего — аутентичность его идейного 
послания, его воздействия как объекта религиоз-
ного культа в передаче иерофанических сущнос-
тей. Следовательно, это в равной мере является 
как передачей материальной, физической, так и 

Устинович Е. церковь святых Бориса и Глеба на коложе в Гродно…
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духовно-мистической, теологической, символиче-
ской, а соединяясь вместе они становятся высшей 
ценностью, которая определяется понятием sacrum 
[6, с. 32–46; 7, с. 43].

Итак, эволюция в дисциплинe консервации и 
реставрации памятников дает нам осознание того, 
что фундаментальной ценностью, которая требует 
защиты в области памятников сакрального искус-
ства является именно культовая ценность [8, с. 16].  
Здесь необходимо однозначно утвердить, что культ 
опережает культуру, которая от культа и проис-
ходит. Это — критерий первого ряда, который не  
освобождает нас от исключительной заботы о ма-
териальной субстанции, но устанавливает в этом 
отношении четкий приоритет.

ИСТОРИЯ И ТРАДИцИЯ
В области сакрального искусства современная 

доктрина консервации и реставрации памятников 
уже совсем близко соответствует критериям учения 

православной церкви и ее теологической интер-
претации традиции.

Жизнь восточной церкви отчeтливо знаменует 
традиция. Передача ее, предание (paradosis) — это 
потенция, глубоко укорененная в сознании и ду-
ховном опыте православия. Также она проявляется 
в области искусства, и особенно в области архитек-
турного искусства, искусства время-пространствa 
храма. Ибо и здесь также присутствует неизменная 
истина православия: “храм обязан быть традицион-
ным” [9, с. 5].

Православноe искусство всегда служило лишь 
средством и формой передачи религиозного со-
держания. Oно, соответственно, не выполняло 
функций дополнения к богословию, а само было 
богословием. Будучи функциональным и поня-
тийным, эстетические особенности подчиняло 
требованиям литургии и культа, передаче идеи и 
содержания “истин Божьих”. Оно, хотя и реали-
зуется в материи этого мира, представляет реаль-
ность спасенной, обожествленной. Ибо, как верно 
отметил Владыслав Стружевский: “Прекрасное на-
ходится в сфере ценностей, которые выше эстетических, 
хотя через эстетические к ним приходит” [10, с. 43].  
В православии прекрасное выше чувственного, по-
верхностного восприятия. Прекраснa в искусстве 
“истина Божья”. А ее носителем является традиция 
[11, c. 119–133].

Прошлое в православной церкви через ее фак- 
тическоe существование в истории, не может быть 
приравненo традиции. В противном случае цер- 
кoвь стала бы продуктом исторического элемента 
и перестала бы быть божественной, метаистори-
ческой институцией [12, c. 97–101].

СТАРОЕ И НОВОЕ
Обратимся к высказыванию Св. Григория  

Нис ского, который считает, что: “можно напом-
нить о том, что прийдёт”, но будущее является в 
такой же степени частью прошлого, кaк прошлое 
участ вует в будущем. “традиция — как говорит Па-
вел Евдокимов — соглашает с будущим, то же, что в 
прошлом” [13, c. 251]. Будущее и прошлое с точки 
зрения истории, не являются взаимоисключающи-
ми. Они были установлены по отношению к тому 
же cамому онтологическому и эсхатологическому 
ядру sacrum.

Актуальным и важным является вопрос о том, 
сможем ли мы сохранить Церковь Святых Бориса  
и Глеба на Коложе в Гродно от разрушения без 
ка кого-либо вмешательства — использования сов-
ременных технологий и строительно-конст рук-
ционных техник? Возможно ли задержать спол - 
за ние обрывистого берега в Неман, а вместе  
с ним — и Коложской церкви? Отрицательный 
ответ — очевиден.

Следующий вопрос: удастся ли это без вмеша-
тельства в существующую конструктивную струк-
туру церкви — в ее фундаменты, столбы, стены, 

ил. 5. Церковь Святых Бориса и Глеба на Коложе 
в Гродно. Современный, внутренний вид северной 
алтарной апсиды храма. Фото Е. Устинович. 2015

ил. 6. Церковь Святых Бориса и Глеба на Коложе  
в Гродно. Современный, внутренний вид оставшихся 

фрагментов южной алтарной апсиды храма.  
Фото Е. Устинович. 2015
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своды, пол? Если ответ снова отрицательный, то 
возникает очередной вопрос: как это выполнить 
с сохранением аутентичности и интегральности 
того, что существует, и нового, что является осно-
вой сохранения памятника — особых ценностей 
идей ных, духовных и материальных?

Сказанное выше приводит к еще одному воп-
росу: возможно ли вмешательство современности 
в древнюю историю? Может ли новое и старое, 
современность и древность жить в согласии? Без 
фальсификации и дезинтеграции — деклариро-
ванных повсеместно в охране культурного нас ле - 
дия, в том числе — в наивысших стандартах, очер-
ченных ЮНЕСКО? В деяниях, совместимых с Тра-
дицией православной Церкви, но несовместимых 
(иногда) с историей?

Мы считаем, что без вмешательства современ-
ности — это невозможно. Для того Бог и дал нам 
свободу, чтобы её мы мудро использовали, в меру 
возможностей разума и духовных озарений.

На сегодня существуют возможности несрав-
ненно большие, нежели прежде. Мы имеем дос-
тигнутый в течение девяти веков со времен созда-
ния церкви уровень развития цивилизации, новые 
исследовательские технологии, технико-геоло ги-
ческие, новые законы механики грунтов, техно-
логии конструкций железобетона и стали, новые 
строительные материалы. Также, в наличии техно-
логии компьютерной регистрации явлений, про-
ектирования и реализации строительства, которые 
мы должны использовать. Их также дал нам Бог.

Архитектуру коложской Церкви Святых Бори-
са и Глеба (ил. 1–6) необходимо довести до интег-
ральности, сохранив ее аутентичность, не только 
под углом зрения материальности, но прежде всего 
духовным, в синтезе искусств. Считаем, что необ-
ходимо довести её до состояния интеграции, опи-
раясь на существующие фрагменты стен и столбов 
(см. ил. 2–3), а также на достоверные иконографи-
ческие свидетельства и их научные исследова ния. 
Это необходимо выполнить с трактовкой их под-
чиненности как форм культа, и с символической 
передачей их содержания в синтетическом един-
стве литургическо-пространственной и символи-
ческо-архитипической структуры, ценности форм 
архитектуры и иконографии, эстетики, конструк-
ции, акустики (см. ил. 5), гемaтрии и геометриче-
скo-численной семантики и т. д. В синтезисе ис-
кусств.

И заключительный вопрос: в каком направ-
лении, какой стилистической конвенции, какой 
эс тетики, эта церковь (в её части отстроенной 
на основе источников и дополненной в поисках 
структурного единства) должна быть выражением 
современной интерпретации истории, на уровне 
современных вдохновений и веры, в стремлении 
продолжения традиции?

Нами предложены четыре категории архитек-
турных и конструкторских действий, а именно:

–  неинвазивное введение нового конструктивного 
каркаса — вокруг, до, под и над — основными 
несущими элементами храма, в виде железобе-
тонных засверленных свай, ростверков, столбов, 
арок и сводов, дающих равномерное опирание 
святыни на нестабильную почву холма Коложи, 
и одновременно облегчение всей сохранившей-
ся несущей конструкции церкви, с дальнейшей 
ликвидацией существующей, связанной с фун-
даментами южной стены церкви — относящейся 
к XIX веку — подпорной стены (см. ил. 1);

–  реставрация и ревитализация существующих ар - 
хитектурных элементов литургическo-прост-
ран ственной и конструкционно-строи тель ной 
структуры церкви, с ликвидацией искажений, 
разрушающих в первую очередь их культовое 
предназначение и вводящих дезинтергацию  
(см. ил. 2–4);

–  отстройку подтвержденных документальными 
источниками, относящимися к XIX веку: юж-
ной стены (см. ил. 1), части западной стены (см.  
ил. 2) и стены юго-восточной апсиды (см. ил. 
3, 6), посредством эстетическo-формальной 
транспозиции, с сохранением пространствен- 
ной и материальной целостности и с использо-
ванием современных материалов;

–  современная, компаративистская реконструк-
ция литургическо-пространственной структуры  
(см. ил. 4), относящейся к XII веку в материалах 
и технологиях (родных по отношению к исполь-
зованным) при воссоздании прежних элементов 
структуры стен синтетическим методом.

Подводя итоги, необходимо сказать, что над-
лежит использовать последний шанс эклезиаль-
ного действия людей компетентных в этих делах, 
идейно связанных, несмотря на государственные, 
политические и административные разделения и 
границы. Для всей православной общины грод-
ненская церковь Святых Бориса и Глеба — один 
из животворящих источников духовой жизни, их 
веры — свидетельство наивысших ценностей куль-
та и культурного наследия.

Именно поэтому она имеет право получить 
сегодня свою вторую жизнь.

ИСТОчНИКИ
 1. http://whc.unesco.org/en/criteria/; http://web.archive.org/

web/20060730145813/http://www.un.org/russian/documen/
convents/cultural_heritage.pdf

 2. Karta Wenecka — 1964. Postanowienia i Uchwały II Między
narodowego Kongresu Architektów i Techników Zabytków w 
Wenecji w 1964 r., перевод: “Ochrona zabytków”, z. 3 (74) 
1966; ICOMOS, “International Charter for the Conservation 
and Restoration of Monuments and Sites”, Decision and Re
solutions, Venice 31.V.1964, ICOMOS, I, Paris: 1966.

 3. Текст опубликован (в:) Реставрация музейных ценнос
тей. Вестник. 1998. № 1. С. 55–58, (первоисточник: Рес
таврация музейных ценностей. Вестник. № 1–1998).

 4. Joannis Damasceni, De fide orthodoxa II, 3; (перевод: B. Woj  
kowski), Św. Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej, 
Warszawa 1969.

Устинович Е. церковь святых Бориса и Глеба на коложе в Гродно…



– 38 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

 5. Paul Evdokimov, Wtajemniczenie w ikonę (в:) Tomáš Špidlik, 
Wielcy mistycy rosyjscy, (перевод: Janina Dembska; научная 
редакция и вкл. cлово: ks. Henryk Paprocki), Wydawnic
two m, Kraków 1996.

 6. Barbara DąbKalinowska, Teologia ikony, (w:) Kościoły. 
Wspólnoty, Herezje. (редакция: M. Dobkowski), Warszawa 
1997.

 7. Władysław Stróżewski, Wartość artystyczna i nadestetyczna 
(в:) Sztuka i wartość. Materiały XI seminarium metodolo
gicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, (редакция: 
Maria Poprzęcka), Warszawa, 1986.

 8. Janusz St. Pasierb, Ochrona zabytków sztuki kościelnej, wyd. 
IV, TONZ, Warszawa, 2001.

 9. Jerzy Uścinowicz, Symbol, archetyp, struktura — herme
neutyka tradycji w architekturze świątyni ortodoksyjnej, Po
litechnika Białostocka, Rozprawy Naukowe Nr 56, Dział 
Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białys  
tok, 1997.

 10. Władysław Stróżewski, Wartość artystyczna i nadestetyczna, 
Sztuka i wartość. Materiały XI seminarium metodologicz
nego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, (редакция: Maria 
Poprzęcka), Warszawa, 1986.

 11. Jerzy Uścinowicz, Hermeneutyka tradycji w architekturze 
świątyni ortodoksyjnej, Zeszyt Naukowy Politechniki Bia
łostockiej “Architektura Nr 18”; (научная редакция: Jerzy 
Uścinowicz), Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki 
Białostockiej, Politechnika Białostocka, Białystok, 1999.

 12. Aleksy Znosko, Prawosławne prawo kościelne, II, ChAT, 
Warszawa, 1975.

 13. Paul Evdokimov, L’Orthodoxie, Delachaux et Niestle S.A. 
1959; (polish ed.), Prawosławie (редакция: Jerzy Klinger), 
Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1964, 1986.

церКва святих Бориса і ГліБа  
на Коложі у Гродно:

роздуми щодо проБлем реставрації  
та ревіталізації

єжи Устинович
анотація. Публікація присвячена основним вимогам, 
котрим має відповідати кожна культурна цінність, зок-
рема Церква святих Бориса і Гліба на Коложі у Гродно 
як святиня, що має увійти до Списку світової спадщини 
ЮНЕСКО. Розглянуті духовний і матеріальний бік, 
їхній нерозривний зв’язок та значення для збереження 
святині як об’єкта культу і як свідчення релігійної, наці-
ональної та етнічної культури. Також увагу акцентовано 
на суттєвих змінах, що відбулися у доктрині консервації 
та реставрації пам’яток (у світовому масштабі).
Ключові слова: Церква святих Бориса і Гліба на Ко-
ложі у Гродно, Список світової спадщини ЮНЕСКО, 
реставрація, ревіталізація.

orThodox church of sainTs boris  
and Gleb on Koloza in hrodna:
reflecTions on The problems  

of resToraTion and reviTalizaTion
Jerzy Us'cinowicz

annotation. The publication is dedicated to the basic re-
quirements that must be met each cultural value, such as 
Church of  Saints Boris and Gleb on Koloza in Hrodna as 
a shrine, which should enter the List of  UNESCO’s World 
Heritage. The work reveals the spiritual and material aspects 
of  the protection of  the temple, as an object of  worship 
and as a testimony of  religious, national and ethnic culture. 

It also highlights the significant changes that have taken 
place in the doctrine of  conservation and restoration of  
monuments of  the world cultural heritage.
Key words: Orthodox Church of  Saints Boris and Gleb 
on Koloza in Hrodna, List of  UNESCO’s World Heritage, 
restoration, revitalization.

sTreszczenie:
Są kategorie zabytków architektury, których wartości ma-
terialne są tylko wartością pomocniczą. Służą jedynie za 
medium pośredniczące w wyrażaniu wartości zdecydowanie 
ważniejszych od nich samych, stanowiących im za duchową, 
niematerialną nadwartość, godną przed nimi też szczególnej 
ochrony. Należy do nich architektura sakralna.
Historia chrześcijaństwa dowodzi, że architektura i sztuka 
świątyni miała zawsze za główną wykładnię oceny inne niż 
estetyczne przesłanki. Była sakralną, gdy była nośnikiem 
“prawdy Bożej”, przejściem od wartości estetycznych do 
wartości teologicznych. Jej wartości symboliczne i mista-
gogiczne określają cel jej istnienia jako obiektu kultu. Bez 
względu na czas i miejsce jej powstania, czy jest dziedzict-
wem kultury i szczególnym świadkiem historii, czy nim nie 
jest — w tym się spełnia jako świątynia. Przed substancją 
materialną jego formy, funkcji i użytych technologii stoi więc 
najpierw jego przesłanie ideowe, jego oddziaływanie jako 
obiektu kultu religijnego w przekazie treści hierofanicznych. 
W tym też kontekście aksjologicznych preferencji należy 
traktować wszystkie zabytki sztuki sakralnej.
Rekonstruowana i rewitalizowana obecnie cerkiew Św. Św. 
Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie to obiekt wyjątkowy. 
Jest fenomenem sztuki prawosławia na terenach kultur-
owego pogranicza.
Jakie jednak świadectwo historii kultury i jaki też szczególny 
przekaz duchowy stanowi dziś ta okaleczona ruina cerkwi 
kołożskiej? Cóż nam dziś o sobie może powiedzieć oprócz 
przypomnienia o całkowitej utracie dawnych, duchowych  
wartości żywego tu ongiś kultu? Jaki jest jej przekaz war-
tości jako dziedzictwa kultury, prócz ekspozycji upadku i 
destrukcji? Czy nie należy jej się drugie życie?
Artykuł jest osobistą refleksją na temat rekonstrukcji naj-
ważniejszych wartości tej świątyni. Stanowi o konieczności 
zachowania jej autentyzmu ideowego, duchow ego, nawet 
kosztem materialnego. Postulatem zasadniczym dywagacji 
jest danie możliwości rewitalizacji formy architektonicznej 
świątyni, jako syntetycznej, integralnej i pełnej w wyrazie 
strukturalnym. Może to być dokonane z zastosowaniem 
komparatystycznej metody rekonstrukcji, w duchu kon-
serwatorskim Karty Weneckiej, lecz przy zastosowaniu od - 
miennej, wyróżniającej się w przypadku architektury sakral-
nej, hierarchii wartości. Tą wartością podstawową jest jej 
wartość kultowa. A jest to możliwe do spełnienia poprzez 
współczesne działania kreacji architektonicznej realizowane w 
duchu tradycji prawosławnej, nawet z użyciem współczesnej 
techniki, technologii i rozwiązań materiałowych.
“Tradycja — jak słusznie powiada Paul Evdokimov — 
jest uzgodnieniem z przyszłością tego, co znajduje się w 
przeszłości”. Przyszłość i przeszłość nie wykluczają się 
wzajemnie, albowiem ustanowione zostały względem tego 
samego łożyska ontologicznego i eschatologicznego sacrum. 
W przypadku świątyni prawosławnej jest to świadectwo 
Bożego Objawienia: Wcielenia Chrystusa oraz Jego prze-
bóstwiania i Zbawienia świata, które każda świątynia dziś 
umożliwia. Czynić to może również — w integracji ze 
świadectwem historii dawnej — poprzez współczesne środki 
wyrazu sztuki.
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оБ архИТекТУре И Так НазываеМой 
“реСТаврацИИ” НекоТорых МоНаСТырей 

реСпУБлИкИ Молдова
аннотация. Ревитализация молдавских церквей и монастырей началась в конце горбачевской эпохи и после 
создания независимого государства Республики Молдова. Большое усилие в этом направлении было сделано ду-
ховенством, поддержанным местным населением, а также центральной властью. В реставрации и реконструкции 
монастырских комплексов участвовали архитекторы Владимир Дубеларь, Евгений Смолин, Еуджен Бызгу, Рита 
Гарконицэ, Борис Гангал, Серджиус Чокану и др. К сожалению, в некоторых монастырях была произведена так 
называемая “реставрация”, не имеющая ничего общего с профессиональной реставрацией. В статье рассматри-
вается несколько конкретных примеров так называемой “реставрации” памятников молдавского монастырского 
зодчества.
Ключевые слова: Республика Молдова, реставрация, монастырские комплексы, ревитализация церквей, недочеты 
в реставрации.

Памятники монастырского зодчества Респуб-
лики Молдова — настоящие архитектурные перлы, 
творения талантливых мастеров — представляют 
собой особый тип монументальных сооружений. 
В их архитектуре, обусловленной канонами право-
славной церкви, присутствуют также националь-
ные формы и мотивы, хорошо сохранившиеся в 
самобытных каменных и деревянных постройках.

В период становления Молдавского княжест-
ва монастыри служили временным убежищем и 
привалом на пути к другим местам. Будучи доста-
точно уязвимыми перед организованной атакой, 
они лишь кратковременно могли противостоять 
разбойничьим набегам. С точки зрения обороны  
можно выделить модели хорошо укрепленных 
монастырей с опоясывающей каменной стеной, 
укреп ленными воротами и башнями, выдающими-
ся в сторону “поля”; модели монастырских комп - 
лексов, окруженных каменными оградами с кон-
трфорсами, а также модели монастырей с незна-
чительным оборонным потенциалом. Сущест вует 
мнение, что молдавская укрепленная модель мо-
настыря создана под влиянием военного зодче-
ства Стефана Великого и его предшественников, 
а также трансильванской архитектуры [1, с. 207]. 
Отдельными оборонительными характеристиками 
обладают башни-колокольни, построенные позд-
нее, имеющие неприступный вид, массивные сте- 
ны и тайницы, глухие или оснащенные бойни-
цами для холодного или огнестрельного оружия.  
В некоторых случаях их дополняет сеть подземных 
галерей и секретных укрытий.

Молдавские монастыри могут быть классифи-
цированы на монастыри-убежища, монастыри — 
резиденции ктиторов, монастыри-мемориалы и мо-
настыри — культурно-просветительские центры. 
Архитектурно-планировочные решения зависят от 
ряда факторов, таких как особенности рельефа, ис-

пользованные архитектурные модели, опыт и мас-
терство архитекторов и строителей, строительные 
материалы и строительная техника и др.

Учитывая расположение монастырских комп-
лексов, можно выделить монастыри, возведенные 
внутри поселений, находящиеся вблизи застро-
енных зон городов и сел, а также удаленные от 
транзитных дорог и жилых населенных пунктов.

В зависимости от конфигурации плана мона-
стырского комплекса, геометрического или сво-
бодного, существует закрытая модель (квадратная, 
прямоугольная или нерегулярная), открытая и раз-
витая вдоль продольной оси. Разработанные ар-
хитекторами модели, основанные на принципах 
классицизма, использовались чаще всего в первой 
половине XIX в. Негеометрические модели, раз-
витые в течение времени, отражают более ранние 
архитектурные особенности. Среди планировоч-
но-пространственных решений можно выделить 
динамичный тип, а также тип с полицентричной 
структурой.

Плотность застройки определяет компактную 
или разреженную планировку. Компоненты ланд-
шафта (пересеченный рельеф, холмы покрытые 
лесом, берега рек и др.) определяют композици-
онные приемы планировочной и об’емно-прост-
ранственной организации. В ансамблевой концеп-
ции молдавского монастырского комплекса очень 
важны принципы:

•  целостности;
•  соподчиненности объемов;
•  соразмерности составных элементов;
•  архитектурного доминирования главного 

объема;
•  связности и прямого визуального контакта 

собора с главным входом;
•  канонической ориентации культовых соору-

жений;
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•  стилевого единства застройки-фона и др. 
[2, с. 71–72].

Функциональное зонирование отражает глав-
ное назначение каждой части: религиозное, адми-
нистративное, жилое, социально-культурное, хо-
зяйственное, производственное и др.

Центральное место в молдавском монастыре  
занимает летняя церковь, план которой может 
быть прямоугольным, крестообразным, в виде три-
листника, в виде греческого креста, вписанного 
в квадрат и др. Проблемы пластической вырази-
тельности решаются при помощи национальной 
архитектуры, архитектуры барокко и классицизма, 
неовизантийской, неорусской, архитектуры эклек-
тики и др.

Элементы “молдавского” архитектурного сти-
ля можно увидеть во многих монастырских храмах 
Бессарабии, как в период молдавского независимо-
го государства, так и во времена османской окку-
пации [3, с. 27–29]. Для конца XVIII в. характерно 
возрождение “молдавского” синтеза с использова-
нием плана в виде трилистника и мотивов нацио-
нальной архитектуры. В начале следующего века 
в северной части Бессарабии чувствуется влияние 
“молдавского” стиля, но с частыми включениями 
элементов архитектуры барокко. В то же время в 
центральной и южной части барочные мотивы не 
так заметны. Применяются формы архитектуры 
классицизма, а затем неорусские и неовизантий-
ские. Во второй половине XIX в. — начале XX в.  
архитектурно-художественные средства сходны с 
теми, которые применяются на периферии Рос-
сийской империи. Их особенностями является 
ис пользование элементов неоклассической, ви-
зантийской, старорусской и неорусской архитек-
туры, но наложенные на местный архитектурный 
фон. Создается образ романтичной монастырской 
церкви, вдохновленный средневековыми храмами 
Молдавского княжества.

В межвоенный период в некоторых монастыр-
ских комплексах используются элементы “нео ру-
мынской” архитектуры.

В зависимости от характера восприятия всего 
ансамбля существуют открытые, закрытые и сме-
шанные композиции. Обзор строений под крутым, 
почти вертикальным углом зрения приводит к вос-
приятию с различными ракурсными искажениями. 
Таким образом, мастера добиваются впечатляющих 
эффектов, иногда довольно неожиданных. Силуэт 
монастырских комплексов определяется отноше-
нием между вертикальным архитектурным акцен-
том и фоновой застройкой. Принцип унитарности 
предполагает тесную связь между всеми компонен-
тами, где каждый элемент подчинен какому-нибудь 
другому, а все вместе — главному элементу всей 
композиции. Из декоративных элементов можно 
отметить павильоны, киоски, галереи и открытые 
лестницы, малые архитектурные формы и др. Ис-
пользованные строительные материалы — камень 

(ракушечник — так называемый “котелец”, песча-
ник и др.), кирпич, дерево, глина и др. Ряд деко-
ративных деталей (порталы, оконные и дверные 
обрамления, фронтоны, модильоны, дентикулы и 
др.) были созданы из камня или алебастра. Дерево 
использовалось для строительства сводов куполов, 
внутренних лестниц, колонн, парапетов и др.

Среди архитекторов и инженеров, строивших 
бессарабские монастыри в XIX в. — первой поло-
вине XX в., фигурируют Илья Домбровский, Ва-
силий Елкашев, Лука Заушкевич, Георгий Купчя, 
Григорий Лозинский, Фердинанд Миллер, Михаил 
Нейман, Василий Шауб, Николай Голиков, Лука 
Семко-Савойский, Михаил Сероцинский, Алек-
сандр Раков, Николай Цыганко, Валентин Войце-
ховский и др. [4, с. 35–114].

Что касается сегодняшнего состояния монас-
тырей в Республике Молдова, невозможно молчать 
о печальных последствиях воинствующего атеизма 
советского периода, когда храмы были полностью 
или частично разрушены, когда их назначение ме-
нялось по приказу сверху. Так, культовые сооруже-
ния получали несвойственные им функции, будучи 
использованы как складские, коммунальные, про-
мышленные, медицинские, лечебно-профилакти-
ческие и социально-культурные объекты. Тота- 
литарный режим привел к потере уникальных со-
оружений монастырского зодчества в Республике 
Молдова. Изменились пространственные решения, 
исказились силуэты, появились функциональные 
и художественные изменения. Целый ряд мона-
стырских строений был принесен в жертву, другие 
потеряли свои вертикальные и горизонтальные со-
ставляющие. Враждебное отношение центральной 
власти привело к массивной деградации культовой 
архитектуры на территории МССР. Остались не-
тронутыми лишь несколько действующих монас-
тырей. Атеистическая идеология привела к иска-
жению первоначального облика многих ценных 
строений, где исчез архитектурный декор и фрес-
ковая живопись на религиозную тематику.

Ревитализация церквей и монастырей началась 
в конце “горбачевской” эпохи в конце 1990-х гг. 
после создания независимого государства Респуб-
лики Молдова. Большое усилие в этом направ-
лении было сделано молдавским духовенством, 
поддержанным местным населением, а также цент-
ральной властью. В реставрации и реконструкции 
монастырских комплексов участвовали архитекто-
ры Владимир Дубеларь, Евгений Смолин, Еуджен 
Бызгу, Рита Гарконицэ, Борис Гангал, Серджиус 
Чокану и др. Большое количество зданий было 
отремонтировано собственными силами монаше-
ских сообществ.

Сегодня реставрация монастырских ансамб-
лей в Республике Молдова является особенно ак-
туальной. Несмотря на то, что было приложено 
много сил для приведения их в надлежащий вид, 
просматривается общая тенденция ограничиваться 
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рядовым ремонтом или “фантазийной” перестрой-
кой. Нередки случаи, когда отдельные части зда- 
ний являются плодом воображения архитектора 
или заказчика. Ряд работ не имеют ничего общего 
с реставрацией.

Рассмотрим три конкретных случая, красно-
речивых в этом смысле: монастырь Кушелэука, 
монастырь Хыржаука и монастырь Суручень; их 
объединяет то, что все имеют явные недочеты в 
области реставрации.

монастырь Кушелэука построен на склоне 
облесенного холма возле ручья Негру. Организо-
ванный согласно общинножительному (идиорит-
мическому) принципу, он состоит из двух церквей, 
нескольких вспомогательных построек и монаше-
ских жилых домов, находящихся поблизости. Дру-
гие старые здания, такие как дом настоятеля, тра-
пезная и школа, деградировали после закрытия 
монастыря в 1960 г. и постепенно исчезли.

Центр двора занят летней церковью Успения 
Божьей Матери, построенной в 1841 г. (ил. 1).  
С востока к главному прямоугольному в плане 
объему, разделенному на алтарь, неф и нартекс, 
примыкает квадратный притвор, появившийся 
позднее. Нартекс, перекрытый крестовым сводом,  
фланкирован двумя вспомогательными помеще-
ниями: северным, включающим лестницу, и юж-
ным, служащим для хозяйственных нужд. Две ко - 
лонны круглого сечения с массивными базами де-
лят главное помещение храма на три нефа. Сред-
ний перекрыт коробовым сводом, а боковые нефы 
имеют обыкновенный плоский потолок. Алтарь, 
расположенный между жертвенником и ризницей, 
отделен от нефа триумфальной аркой.

Башня колокольни возвышается над нартек-
сом, а алтарная часть отмечена снаружи неболь- 
шой декоративной башенкой. Фасады церкви фраг-
ментированы по вертикали с помощью пилястр и 

полуколонн. Декоративными элементами служат 
простые профилированные обрамления оконных 
проемов, карнизы с дентикулами (“ордерными су-
хариками”) и модильоны в виде усеченных пира-
мид с квадратным основанием, из которых выходят 
выпуклые круги.

Отметим, что главный храм монастыря Ку-
шелэука получил в последнее время ряд чуждых 
элементов по отношению к предшествовавшему 
облику памятника (ил. 2). Форма покрытия двух 
башен была кардинально изменена. Появились две 
луковицы, обвитые полосками из листов нержа-
веющей стали с покрытием нитрид титана желтого 
и голубого цвета. Исчезли дентикулы и модильо-
ны. В интерьере были использованы различные 
материалы, которые применяются при ремонте 
обычных квартир: окна и двери из металлопласта, 
полиуретановые карнизы, синтетические стеновые 
панели и др. Очевидно, что здесь не было и речи 
о реставрации, а происходил лишь текущий, очень 
некачественный ремонт с грубым вмешательством 
в первоначальную архитектуру.

Другой памятник архитектуры — монастырь 
хыржаука построен у подножья холмов, покры-
тых лесом, на берегу одноименного ручья. Основ-
ные сооружения монастырского комплекса (дом 
настоятеля, трапезная, кельи монахов, мастерские, 
пекарня и др.) расположены вокруг летней церкви 
в виде подковы.

Летняя церковь Вознесения Господня (ил. 3), 
построенная в 1836 г. на месте старой деревянной 
церкви одесским архитектором Лукой Заушкевичем 
с помощью архимандрита Спиридона Филлипови-
ча, уроженца Черногории, имеет крестообразный 
план. С восточной стороны находится полукруглая 
алтарная абсида, по бокам которой расположены 
жертвенник и ризница. В центре храма четыре мас-
сивных столба поддерживают четыре подпружные 
полуциркульные арки. Боковые стороны креста 
перекрыты коробовыми сводами, а цилиндриче-
ский барабан посажен на средокрестье, опираясь 

ил. 1. Церковь Успения Божьей Матери монастыря 
Кушелэука в настоящее время (фото автора)

ил. 2. Церковь Успения Божьей Матери монастыря 
Кушелэука до так называемой “реставрации” (фото  

с обложки проспекта “Женский монастырь “Успение 
Божьей Матери””, Кушелэука, Шолдэнешть)
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на арки и треугольные сферические паруса. Ярус 
для колоколов с четырьмя фронтонами завершен 
башенкой с конической флешью. Башня над не-
фом перекрыта сферическим куполом и завершена 
декоративной глухой латерной. На фасадах три 
стороны креста акцентированы фронтонами. Де-
коративные элементы церкви относятся к русско-
му классицизму: угловые пилястры, лопатки, про-
филированные обрамления оконных и дверных 
проемов, карнизы, горизонтальные тяги и др.

Не так давно летняя церковь монастыря Хыр-
жаука была облицована бутовым камнем (ил. 4). 
Это значительно уменьшило ее архитектурную и 
художественную ценность. Цоколь был облицован 
современной плиткой кирпичного цвета. Между 
заштукатуренными и покрашенными в цвет мор-
ской волны поверхностями, белыми лопатками и 
стенами, облицованными серым бутовым камнем, 
существует разительный контраст. Здесь не мо-
жет быть речи о реставрации — очевиден лишь 
ремонт с грубым вмешательством в аутентичную 
архитектуру храма.

Третий, рассматриваемый нами объект — это 
монастырь суручень, расположенный на берегу 
ручья Суричя, на краю лесного массива и окру-
женный с трех сторон живописными холмами. Он 
включает летнюю и зимнюю церковь, трапезную, 
кельи монахов, женский теологический семинар 
“Королева Мария”, общежитие, мастерские, скла-
ды и др.

Летняя церковь Св. Георгия занимала цент-
ральное место в монастырском дворе, окруженном 
каменной стеной (ил. 5). Возведенная в 1828 г., 
она подчинена крестообразному плану, где боко-
вые стороны креста проявляются снаружи в виде 
резалитов. Квадратная алтарная абсида граничит 
с диакониконом и жертвенником, к которым в бо-
лее позднее время были пристроены по одному 
вспомогательному помещению. С запада к наосу 
примыкают нартекс и притвор, фланкированный 
двумя небольшими помещениями с закругленной 
внешней стеной. Перед притвором находится эк-

зонартекс. Две поперечные арки, опирающиеся на 
четыре массивные опоры, определяют центральное 
пространство храма. Между арками можно увидеть 
свод с двойной кривизной. Триумфальная арка 
разделяет неф и алтарь. Над притвором находится 
башня-колокольня с глухой тайницей и ярусом 
звона. Эта башня — главный вертикальный акцент 
культового сооружения имеет четырехскатное шат-
ровое покрытие. Стороны креста, экзонартекс и 
приделы алтаря акцентированы извне с помощью 
фронтонов.

Внешний декор церкви, “одетой” не так давно 
в “облачение” из розового туфа, сильно отлича-
ется от первоначального (ил. 6). Так закруглен-
ные фронтоны с зигзагообразными карнизами, 
находящиеся на колокольне, были заменены на 
обыкновенные, треугольные. Бесследно исчез де-
кор с зубцами, напоминающий крепостную сте-
ну, который находился на последнем этаже коло-
кольни, а также зигзагообразная рельефная полоса 
между ярусами. После ремонта уже нельзя увидеть 
старые обрамления оконных и дверных проемов, 
горизонтальную тягу, полукруглый профиль, ука-
зывающий о наличии бойницы в тайнице и др. 
Зато появились панели из керамических плиток 
и другие современные “украшения”. Колокольня 
с четырехскатной крышей, завершенная глухой 
шестигранной латерной с луковицей и сферой —  
это тоже новодел. Вспомогательные строения мо-
настырского ансамбля получили странное покры-
тие, украшенное цветными орнаментами — плод 
фантазии так называемого “реставратора”.

Сегодня в архитектуре молдавских монастырей 
остаются очень актуальными проблемы, связанные 
с различными видами реставрации, реконструк-
цией ex novo, археологическим исследованием 
памятников, а также взаимосвязь с европейской 
реставрацией в области культовых сооружений. 
В самом ближайшем будущем будет необходимо 

ил. 3. Церковь Вознесения Господня монастыря 
Хыржаука в настоящее время (фото автора)

ил. 4. Церковь Вознесения Господня монастыря 
Хыржаука до так называемой “реставрации”  

(фото из архива монастыря)
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вмешательство опытных реставраторов, которые 
смогут привести в норму внешний и внутренний 
вид этих уникальных исторических зданий — цен-
ных памятников религиозной архитектуры Респуб-
лики Молдова.
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of  architectural monuments of  the Moldavian cloisters.
Key words: Republic of  Moldova, restoration, monastery 
estates, revitalization of  churches, shortcomings of  resto-
ration.

про архітеКтуру  
і таК звану “реставрацію”  

деяКих монастирів  
респуБліКи молдова

мар’яна Шлапак
анотація. Ревіталізація молдавських церков і монастирів 
почалася наприкінці горбачовської епохи після ство-
рення незалежної держави Республіки Молдова. Велике 
зусилля в цьому напрямку було зроблено духовенством, 
підтриманим місцевим населенням, а також централь-
ною владою. У реставрації та реконструкції монастир-
ських комплексів брали участь архітектори Володимир 
Дубеларь, Євген Смолін, Еуджен Бизгу, Рита Гарконіце, 
Борис Гангал, Серджіус Чокану та ін. На жаль, в деяких 
монастирях було проведено так звану “реставрацію”, яка 
не має нічого спільного з професійною реставрацією. 
У статті розглядається кілька конкретних прикладів так 
званої “реставрації” пам’яток молдавського монастир-
ського зодчества.
Ключові слова: Республіка Молдова, реставрація, мо-
настирські комплекси, ревіталізація церков, недоліки в 
реставрації.

ил. 5. Церковь Св. Георгия монастыря Суручень  
в настоящее время (фото автора)

ил. 6. Церковь Св. Георгия монастыря Суручень  
до так называемой “реставрации”  

(фото из архива монастыря) 



– 44 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

Микола Омелянович Макаренко — україн-
ський археолог, музеєзнавець, історик мистецтва, 
художник — жив у Києві, в особняку по вул. Шов-
ковичній, 17 упродовж 1927–1934 рр. Цей період 
був найбільш плідним у його науковій, педагогічній 
та громадській діяльності.

Єдина коротка автобіографія М. О. Макаренка, 
написана власною рукою, дивом збереглася у Нау-
ковому архіві Інституту археології Національної 
академії наук України. Професор О. І. Білодід — 
автор статті “Про Макаренка М. О.” — наводить 
її повністю:

“родився в с. москалівці 4 лютого 1877 року (ромен-
ський повіт Полтавської губ.) Учився у с.-Петербурзі. 
скінчив (художню школу Б. Штиглиця по першому роз - 
ряду зі званням художника і сПб. археологічний інститут.  
на протязі сімнадцяти років від 1902 по 1919 (включ-
но) щороку одержував різні доручення і командировки від 
археологічної комісії, московського археологічного това-
риства і різних інституцій для дослідження архітектур-
них пам’ятників старини, археологічних розкопок і т 
інш. Провадив розкопки в г.г. новгородській, чернігівській, 
Полтавській, катеринославській, воронезькій, тверській, 
Ярославській, тамбовській, володимирській, харківській, 
війська донського, обл. херсонській, таврійській та інш. 
в 1914 р. був командирований “Обществом поощрения 
художеств” в германию задля вивчення музейних справ 
і студіювання пам’ятників мистецтва романської доби 
і інших.

в 1917 році був командирований російською ака-
демією наук в туреччину, в міста, зайняті російськими 
військами, — в складі експедиції академії наук задля 
студіювання і охорони пам’ятників мистецтва і старини, 
де працював над пам’ятниками мистецтва в трапезунді і 
околицях. до 1919 року був спочатку причисленим, потім 
кандидатом, асистентом і помічником хранителя імпера-
торського, потім державного ермітажу в сПб (до 1919 
року). Був членом ради російської археологічної комісії, 
потім академії матеріальної культури (до 1919 року), 
був товаришем голови комісії по студіюванню орнаменту 
народів росії при рос. географічному товаристві (до 1919 
року). Був членом комісії російської академії наук по 
улаштуванню виставки: “ломоносов и елизаветинское 
время”.

Почесний член: Псковського археологічного товари-
ства і Полтавської, чернігівської, володимирської, твер-
ської, Оренбургської архівних комісій. чл.-спів робітник 
московського археологічного товариства і сПб. архе-
ологічного інституту. Був лектором історії мистецтва 
на вищих жіночих архітектурних курсах і в школі “Об-
щества поощрения художеств” до 1919 р.

1920. 15. П, н. ст. микола макаренко
київ, Паньківська, 7, пом. 1” 1 [1, с. 122–123].

Скромно й лаконічно. Далі йде стислий пере-
лік його основних праць — тридцять монографій 
і статей, написаних до 1919 року, а також плани 
на майбутнє щодо складання археологічної карти 
України.

Наукова спадщина М. О. Макаренка сьогод-
ні — це майже 164 праці. З його ім’ям пов’язане 
збирання та вивчення матеріалів з історії, культу-
ри та побуту стародавніх слов’ян. Йому належить 
відкриття і вивчення їхніх поселень VІІІ–Х ст. на 
Лівобережній Україні. До археології вони увійшли 
як слов’янські городища роменського типу. Значне 
місце належить працям вченого з проблем розвит-
ку науки, культури і мистецтва за часів Київської 
Русі й України Доби козаччини. За переконанням 
М. Макаренка, період ХVІ–ХVІІ ст. для Украї-
ни був “золотим століттям культурного розвитку” 2  
[2, с. 4].

Цікава й повчальна епістолярна спадщина вче-
ного. Поки що вдалося виявити 24 рукописних 
листи. Вони охоплюють як петербурзький, так і 
київський періоди його діяльності. Листи адре-
совані відомим вченим — археологам, історикам, 
мистецтвознавцям — В. В. Хвойці, М. М. Петрову, 
Д. І. Багалію, А. Ю. Кримському О. С. Грушевсько-
му, В. Ю. Данилевичу та ін.

Під час роботи в ЦДІАК України, автором ви-
явлено 2 листи М. О. Макаренка до М. С. Грушев-
ського датовані 1905, 1912 рр. [ф. 1235, оп. 1, од. зб. 
620, арк. 1, 1 зв., 4, 4 зв., 5. Рук.]. У першому листі 
М. О. Макаренко пише: “Посылаю оттиски своих 

1 Білодід О.І. про Макаренка М .о . // археологія . — 1989 . —  
№ 1 . — С . 122–123 .

2 Макаренко Д.Є. «шлях до храму» . науково-історичне 
есе . — к .: хрещатик, 2006 . — С . 4 .

удк 929 Макаренко

наталІЯ Яцина

М. о. МакареНко — УкраїНСькИй археолоГ, 
МУзеєзНавець, ІСТорИк МИСТецТва

анотація. У статті подана характеристика документів, віднайдених в архівах м. Києва, що розкривають життєвий 
і творчий шлях М. О. Макаренка як археолога, книгознавця, пам’яткоохоронця.
Ключові слова: археолог, археологічний комітет, мистецтвознавець, музеєзнавець.
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статеек, убедительно прошу не найдете-ли вы возможным, 
выслать мне ваши оттиски статей помещенных в сбор-
никъ акад. наук “статьи по славяноведенію” в і буду 
искренне благодарен. глубоко уважающий вас николай 
макаренко. 1905. дк. 23 дн” 3 [3, арк. 1, 1 зв.].

У другому листі він повідомляє: “Я очень радъ 
вашему предложенію Быть сотрудником изданій товари-
щества и неоднократно хотел было сам предложить что 
нибудь, но воздерживался… теперь же с большой благо-
дарностью и нескрываемым удовольствием постараюсь 
доставить вам какую-нибудь статейку для Записокъ.  
в настоящее время я только вернулся в Петербург съ рас-
копок городища в глинске Полт. губ. и главным образом 
возился целую неделю съ кладомъ золотых и серебряныхъ 
предметов найденных въ Полтавской же губернии пред-
ставляющей собою единственный въ европе по количест- 
ву — материалъ, предметы отъ іV–Vіі века (датиро-
ванные монетами, византийскими штемпелями и портре-
том сассанидского царя) по происхождению византийскихъ 
и персидскихъ. кладъ в настоящее время въ Петербурге. 
По весу — золотыхъ предметов от 1 пуда и серебряных 
ок. 1 1/2 пуда. съ искр. уважением и готовностью быть 
полезным. н. макаренко. 1912 г. 7 июля 9 дня. сПб. 
императорский Эрмитаж. миллионная ул.” 4 [4, арк. 
4, 4 зв., 5 ].

Наведені листи засвідчують, що М. О. Ма-
каренко і М. С. Грушевський дружили між со-
бою, обмінювалися статтями й творчими здобут- 
ками.

У ЦДАМЛМ України були знайдені також 
листи Д. Є. Макаренка (його внучатого племінни-
ка) до В. М. Ханка, українського мистецтвознавця, 
датовані 1990, 1992 рр. [ф. 1401, оп. 1, од. зб. 61, 
арк. 1, 2, 3. Рук.]. В цих листах Д. Є. Макаренко 
звертається до В. М. Ханка з проханням допомогти 
йому у виданні книги про українського археоло-
га, мистецтвознавця М. О. Макаренка. Він пише: 
“Я працюю в інституті геологічних наук ан Урср 
зав. відділом і паралельно займаюся вивченням життє-
вого шляху і наукової спадщини мого земляка, односельця 
і трішки родича відомого археолога і мистецтвознавця 
миколи Омеляновича макаренка. Пишу про нього кни-
гу. Оскільки я знаю про багатьох дос лідників творчості  
м. О. макаренка, які будь-коли писали про нього в газетах, 
журналах, виступали з доповідями на різних семінарах, 
то від них дізнався, що у вас є книга з екслібрисом м. О. 
От я й вирішив звернутися з проханням вислати фото-
копію ексліб риса і назвати книгу з екслібрисом. Звичайно 
мене цікавить і історія книги, як ви її дістали. адже все 
це важливо відобразити в книзі. велика бібліотека м. О. 
в основному розійшлася в м. казані, — і лише деякі книги 
з неї потрапили в м. донецьк, а також до його колег по 
науці ще до арешту, до1934 року. можливо вам відомі 
якісь розповіді про м. О., його листи, фотографії, його 

3 цдІак україни, ф . 1235, оп . 1, од . зб . 620, арк . 1, 1 зв . 
оригінал . рукопис .

4 цдІак україни, ф . 1235, оп . 1, од . зб . 620, арк . 4, 4 зв ., 
5 . оригінал . рукопис .

рисунки, то також повідомте мене. можливо якби речі  
м. О. ви знаєте у інших людей, також повідомте.

Щиро вітаю вас з святом 1 травня і бажаю щастя 
і добра. З повагою макаренко дмитро єлисейович” 5 [5, 
арк. 1–2].

Д. Є. Макаренко видав дві книги, присвячені 
життєвому і творчому шляху українського вченого, 
а саме: “Микола Омелянович Макаренко”. — К.: 
Наукова думка (1992); та “Шлях до храму. Науково-
історичне есе”. — К.: Хрещатик (2006).

Цікавим є документ (зберігається в ЦДАМЛМ 
України), який стосується самої творчості М. О. Ма - 
каренка як книгознавця. Йдеться про виписки ук-
раїнського книгознавця, журналіста Д. К. Банд-
рівського з праці М. О. Макаренка “Орнаментація 
української книжки ХVІ–ХVІІ ст.”, яка вийшла в 
1926 році [ф. 401, оп 1, од. зб. 14, арк. 5, 6–9] — 
про це йтиметься далі.

У 1924 році Україна відзначила 350-ліття укра-
їнського книгодрукування. Активну участь у цьому 
ювілеї брав і професор М. О. Макаренко. Він ви-
ступив з доповіддю “Мистецтво старої української 
книжки”. Доповідач оглянув книжкові видання 
періоду козачини, зокрема “Апостол” лаврського 
друку (1695 р.), “Евхолігон” того ж друку (1646 р.), 
“Требник” львівського друку (1630 р.), “Часослов” 
друку Александровича (1625 р.) тощо. Особливу 
увагу було зосереджено на високому рівні зовніш-
нього оформлення “вихідного аркуша” або “фор-
та”, “заставок”, “кінцівок”. Це було одне з перших 
досліджень художнього оздоблення української 
книги періоду національного Відродження. Ніколи 
друкарі й автори не приділяли стільки уваги зов-
нішньому вигляду книжки, її емоційному впливу 
такою мірою, як ми бачимо в часи у ХVІ ст.

Як вже було сказано вище, Д. К. Бандрівський 
у виписках з книги М. О. Макаренка “Орнамента- 
ція української книжки ХVІ–ХVІІ ст.” також звер- 
нув увагу на те, як треба оформити “вихідний ар-
куш”, “заставки”, “кінцівки”. Він виписує заува-
ження щодо оформлення книги, а також важливий 
висновок Миколи Омеляновича: “Україна в хVі– 
хVіі ст. стояла на найвищій сходинці культурного роз-
вит ку… рух ідей і подій великою хвилею захопив Україну. 
великі торговельні та культурні зносини утворюються з 
європою і сходом…”. […] “виразно визначається під-
несення творчих сил у всіх галузях діяльності. Бажання 
освіти, поривання до дійсної краси захопило Україну. ці 
бажання й поривання відбилися на всіх виробах, на всіх 
побутових речах. на всіх творах українських майст- 
рів” 6.

Досліджуючи українські книги ХVІ–ХVІІ ст. 
Микола Омелянович робить іще один цікавий вис-
новок: “враження залишається таке ніби наші окраси 

5 цдаМлМ україни, ф . 1401, оп . 1, од . зб . 61, арк . 1–2 . 
оригінал . рукопис .

6 цдаМлМ україни, ф . 401, оп .1, од . зб . 14, арк . 6–9 . 
оригінал . рукопис .



– 46 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

не мають попередників, а їхня композиція та елементи 
її винайдені та скомпоновані для тих книг, в яких ми їх 
знаходимо в галичині та наддніпрянській Україні. до 
того часу, як ті окраси з’явилися на сторінках наших 
книжок, їх не спостерігаємо ніде в іншому місці, вони не 
мають таких попередників, щоб можна було знайти їхні 
елементи або систему їхньої композиції” 7.

У Київському обласному архіві також збері-
гається рукопис: “Мистецтво книжки” [рукопис, 
ф. р. 2933, оп. 1, од. зб 124]. та акт про переїзд  
М. О. Макаренка до м. Ромни Полтавської губ.  
[ф. р. 4156, оп. 1, од. зб. 4, арк. 239–241]. Отже, у 
праці “Мистецтво книжки” автором зосереджено 
увагу на підготовці книжки до друку та її оформ-
ленні: “трудна справа підготувати відповідний ма теріал 
для книжки — половина роботи над виконанням її. ви-
брати папір для потрібного формату книжки, розмістити 
на сторінці текст, залишити такі, а не інші “береги”. 
Знай ти місце для заставки, заголовної літери, вузла. Під-
шукати відповідні літери. це велика підготовча робота, 
від якої в значній мірі залежить зовнішній вигляд книжки”. 
І продовжує “… обличчя книжки має велике значіння. 
вихідний листок (фронтиспис), або, як його інакше звали 
у нас “форта” і окремі деталі книжки: заставки, кінцівки, 
заголовні літери, окремі рямки, розміщення рядків — все 
це потребує уважливого відношення особи з розвиненим розу-
мінням пропорційності, гармонії окремих частин і цілого 
між собою. книжку треба зрозуміти як ціле нерозривно 
з’єднане, “як душу і тіло”. мистецтво у нашій старій 
книжці займає першорядне місце.

Поміж ріжними графічними окрасами книжки на 
протязі, головним чином, хVі–хVіі стол. є, ритини 
ріжного змісту та ріжного призначення” 8 [8, с. 95].

“титульний листок багатої композиції, в цілком 
декоративній рамці дає низку сюжетів релігійного, але-
горичного змісту, опрацьованих автором ритовником з 
такою увагою, нібито вся книжка друкувалась лише для 
цього листка. скільки розлито в ній уміння скомпанувати, 
уміння привести всі деталі до одної мети — декорувати 
книжку.

герб особи, якій присвячена книжка, або особи, яка 
сприяла появленню книжки, герб — що міститься на 
зворотній сторінці того ж листка, — або слідуючого за  
ним — графічно досконалий. його рямка з гірлянд, або 
картуш соковито виконаний, приваблює нас не своїм зміс-
том, а власно цими графічними засобами, яким митці 
сучасного менту наслідують.

далі — соковито розгорнулись гілки винограду або 
невідомої рослини і вони обплітають середню частину, 
центр заставки, прикрашають кожну главу, відділ, окре-
му статтю. в цих заставках так багато безпосередньої 
творчості, щирого любовного відношення до книжки, як до 
самого дорогого, що є у людини.

7 Макаренко М.О . орнаментація української книжки хvІ– 
хvІІ ст . — к . відбитка з “трудів українського наукового 
Інституту книгознавства”, 1926, т . 1, арк . 5 .

8 Макаренко М.О . Мистецтво книжки // Бібліологічні 
вісті . — 1924 . — ч . 1–3 . — С . 95 .

а за нею, заставкою, поважно розмістилась велика 
літера, що починає собою слово. иноді окраси і вона сама 
друкуються червоною фарбою, а иноді лише літера над-
рукована червоною, а окраси навкруги її — чорною. По 
роботі видно, що митець доклав до неї не менше уваги ніж 
до якої небудь композиції сюжету релігійного змісту. За-
кінчує главу або відділ-кінцівка або вузол. тут зустрічаєть-
ся часто орнаментація геометричного характеру, але-ж 
перевага — на боці листя, гілок та виноградного грона. 
иноді між ними головка амура здивовано дивиться — як 
вона сюди попала. весь цей цілком декоративний елемент 
книжки перейшов до українських друкарень відтіля ж, від-
кіля з’явилась у нас і сама ідея друкованої книжки — з за-
хідних країн. джерелами були видання почасти німецькі, 
а головним чином венеційські. Перші ж видання київські 
мають ті самі кліша заставок, а особливо великих літер, 
що були у виданнях стрятинської друкарні, відкіля прид-
бала лавра друкарню після смерти Балабана”.

І наприкінці своєї праці Макаренко пише про 
те, що “Україна мала велику силу друкарень порівнюючи 
з московщиною. в кожній з них були видатні майстри. 
де які з них виписувались в москву в загальному порядку 
переносу всього того культурного що малось на півдні і чого 
не вистачало на півночі. в свій час були майстри, які мали 
право конкурувати з видатними майстрами європейського 
виховання…” 9 [9, c. 95–98].

“давно занепала ритина в книжці. Забули її велику 
роль. разом з нею зникло мистецтво книжки. … декілька 
років робиться спроба в видавництві книжки піднятись на 
де-яку височину. … ні які механічні засоби не зможуть 
викликати в нашому організмові тих відчувань, які від-
повідали б ручній праці наших творців.

Будемо чекати для книжки кращого майбутнього” 10 
[10, с.100].

Що ж до другого документу, який зберігається 
в Київському обласному архіві, йдеться про акт 
(1920 р.), то отримуємо цікаву інформацію: “… 
опечатана комната археолога, хранителя Петроград-
ского музея Эрмитажа, професора Украинского универси-
тета н. е. макаренко, временно выехавшего в г. ромны 
Полтавской губ. комната опечатана как содержащая 
старинную мебель, подлежащую хранению, библиотеку 
художественного и архитектурного содержания и другие 
предметы старины и искусства” 11 [11, с. 239–241].

Коли у 1934 р. столицю Радянської України 
було перенесено з Харкова до Києва, то в самому 
центрі нової столиці планувалися масштабні архі-
тектурні зміни. Виникла потреба у новому “урядо-
вому радянському центрі”, і задля цього було ви-
рішено знести Софіївський собор, Михайлівський 
Золотоверхий монастир, Трьохсвятительську церк-
ву. Згодом храм Софії вирішено було залишити, а 
на місці монастиря і Трьохсвятительської церкви 

9 Макаренко М . Мистецтво книжки // Бібліологічні вісті . —  
1924 . — ч . 1–3 . — С . 95–98 .

10 Макаренко М. Мистецтво книжки // Бібліологічні вісті . —  
1924 . — ч . 1–3 . — С . 100 . 

11 дако, ф . р . 4156, оп . 1, од . зб . 4, арк . 239–241 . оригі-
нал . рукопис .
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збудувати два палаци: Раднаркому і ЦК КП(б)У,  
а між ними встановити велетенський пам’ятник 
Леніну. Такі варварські плани схвилювали свідомих 
українців, і, в першу чергу, інтелігенцію. Професор 
М. О. Макаренко рішуче виступив проти цих про-
ектів, він надіслав телеграму Й. В. Сталіну, в якій 
вказував на безглуздя подібних рішень.

М. О. Макаренко був і на аудієнції у Павла 
Пос тишева, який на той час керував Україною. Ми-
кола Омелянович намагався довести, що не можна 
руйнувати церковні святині, які за віки пережили 
половців і татар, турків і поляків, але Постишев 
рішуче сказав: “Нет!”. Коло замкнулося. Макаренко 
зрозумів, що доля України вирішується не у Києві, 
а в Москві і не на користь України.

На початку 20-х років XX ст., у кожній сфері 
почали діяти комісії НКВС, політичне керівництво 
якими здійснювала правляча більшовицька партія. 
Головне їхнє завдання, відповідно до спеціальних 
норм, планово здавати певну кількість (у тоннах і у 
вагонах!) коштовного металу і відправляти його до 
Москви. Така ж комісія з 1922 р. розпочала свою 
роботу і в Києво-Печерській лаврі. За увесь цей 
період, а особливо у 1933 році, згідно з таємним 
рішенням Політбюро ЦК КП(б)У, тисячі найцін-
ніших і найкоштовніших пам’яток Музейного міс- 
течка (куди входила Києво-Печерська лавра та 
інші видатні пам’ятки культури) було вилучено і 
спочатку відправлено до Київської контори, а по-
тім — до сховища Держбанку СРСР. Вони й досі 
зберігаються у поважних установах Росії без відпо-
відних, як на той час, так і на тепер, документів на 
законне зберігання. Напередодні вилучень група 
українських вчених звернулася зі спільним листом-
протестом до уряду (Раднаркому УРСР), який під-
писали: художник Ю. Михайлів від Київського сек-
тора Всеукраїнського комітету охорони пам’яток 
мистецтва і старовини, академік Сергій Єфремов, 
голова Археологічного комітету Все української 
академії наук Федір Шміт, професор Ол. Грушев-
ський, голова комісії Енциклопедичного словни-
ка Академії наук П. Стебницький, В. Меллер від 
Української державної академії мистецтв, директор 
Музею мистецтв Української академії наук Микола 
Макаренко, товариш голови археологічної секції 
Українського наукового товариства К. Антонович, 
завідувач Музею мистецтв при Українській академії 
наук і музею собору Святої Софії Г. Красицький, 
консерватор Першого державного музею В. Коз-
ловська, хранитель Першого державного музею 
Д. Щербаківський, завідувач Музею Української 
академії художеств Ф. Ернст, професор Сергій Мас-
лов, завідувач Музею культів і побуту Ф. Морозов, 
завідувач Губернського архіву Київ щини В. Мяков-
ський, викладач П. Філіпович та інші. Відповідь від 
уряду надійшла пізніше і кожному персонально. 
Фактично, кожного з підписантів примусили віді-
звати свої підписи. Єдиним непохитним залишився 
лише Микола Омелянович Макаренко. 1934 року 

його заарештовано як учасника контрреволюційної 
організації, але невдовзі звільнено. Того ж року  
він брав участь у роботі комісії з демонтажу мо-
заїк і фресок Михайлівського Золотоверхого со-
бору в Києві; відмовився підписати акт про зне-
сення собору. 26 квітня 1934 року Макаренко був 
заареш тований Київським міським відділом ДПУ. 
Звинувачення звучало так: “член контрреволюційної 
організації”. 23 травня 1934 року його було засудже-
но на “административную ссылку” терміном на три 
роки і відправлено до Казані.

Про всі ці події, які сталися в житті україн-
ського археолога, музеєзнавця Миколи Омеляно-
вича Макаренка є підтвердження — це документи  
ЦДАГО м. Києва [ф. 263, оп. 1, спр. 61278]. З до-
кументами цієї справи автор ознайомилася в люто-
му 2014 р. Зокрема: талон ордера № 153, який було 
пред’явлено при обшуку помешкання М. О. Мака-
ренка (арк. 1-а) та протокол (обшуку) 26. ІV. 1934 р.,  
(арк. 2), в якому повідомляється, що “на підста-
ві ордера дПУ під № 153 26. іV місяця зробив трус  
у гр. макаренка н. е., що мешкає в місті левашовская 
вул. буд. № 17/9. помешк. № 6. копію протоколу одер-
жав [підпис]” (підпис Макаренка М. О.). У постанові 
від 21. ІІ. 1934 р. вченого звинувачують у тому, 
що він “является членом к-р организации… видно из 
имеющихся документов проводит кт-националистическ. 
пропаганду; и усматривают в совершенных действиях 
признаки преступлений, предусмотренных ст. ст. 54-2. 
54-11 Ук Усср” (арк. 10 вищеназваної справи). 
Крім цієї постанови є ще дві, де М. О. Макаренка 
звинувачують у тому, що він “является членом к/р 
фашистской организации” (Там само. Арк. 11, 12 ви-
щеназваної справи) 12.

У слідчій справі за № 61278 давали свідчення 
Гордєєв, Л. Левитський, М. Павлушков, Я. Струх-
манчук. Так Гордєєв у своїх свідченнях від 8 січня 
1934 року розповідає: “в к-р организации профессор 
Зуммер брал на себя: і. руководство в к. р. ячейках: — а/в 
русской великодержавнической / во время моих от’ездов в 
тифлис и б/в своей имевшей не вполне четкое персональное 
оформление. Она включала в себя кадр проживавших в 
киеве (вязмитина, спасская, кроме того даже был отме-
чен и основанный примерно тогда же музейный семинар, 
в котором обрабатывался к-р. политический и чл. к-р. 
яч. укр. искусства (чупин, желтовский) и сотрудник ху-
дож. исторического музея (Поплавский, войцеховский), 
оба последних лица были вовлечены проф. Зуммером в 
к-р. организацию.

2. для харькова проф. Зуммер являлся по к-р. линии 
основной связью с киевскими к-р. кругами — как лицо 
имевшее там обширное знакомство. из этих связей могу 
назвать

в) лаврский музейный городок проф. моргилевский, 
давнишний знакомый проф. Зуммера и одно время сослу-
живец по работе при академике Шмидте, проф. морги-

12 цдаГо україни, ф . 263, оп . 1, од . зб . 61278, арк . 1-а, 2, 
10, 11, 12 . Машинопис .
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левский поляк примыкавший к различным группам укр. 
националистов, но державший связь с “великодержавника-
ми”. менее интенсивно связи были с мощенко, куриным, 
Шугаевским, новицкой.

г) сельскохоз. музей. спасская, укр. националист ка, 
ученица проф. Зуммера, вовлечена им в к-р. организа-
цию.

д) всеукраинский археологический комитет, — через 
академика новицкого, являвшегося также руководителем 
киевской кафедры естествоведения, в которой работали 
вышеназванные

Около академика новицкого по комитету группиро-
вались значительные кадры укр. националистов, например 
куринный / б. одно время секретарем и заправлявший 
делами / макаренко, позже козубовский.

верно: [подпись]”. (Там само. Арк. 8).
Збереглися також свідчення Гордєєва від 13 

січ ня 1934 року. Дослівно вони такі: “распределение 
обязанностей среди верхушки к-р. организации было следую-
щее: Я служил связывающим звеном между русским и укр. 
националист. элементами организации, професор Зуммер 
вел работу по непосредственной связи с киевом через вязми-
тина, Эрнста, спасскую и др., дубровский и таранущенко 
держали непосредственную связь с перифирийными к-р. 
ячейками.

Одним из активных организаторов к-р работы в 
чернигове являлся дубровский, который заложил на чер-
ниговщине ряд. к-р. ячеек. черниговская к-р. организация 
по словам дубровской была довольно многочисленной, в ее 
кадры входили: работники архивов, учащаяся молодежь 
и музейные работники. связи с музеем была оружейная 
мясная база. черниговская организация по словам дубров-
ского, была тесно связана с киевскими музейными к-р. 
организациями / Шевченковский Эрнст, Б. Пилипенко, 
лаврский — чугаевский, и была связана с к-р ячейками 
в окрестных селах.

в киеве был наимощный блок музейных к-р. ячеек, 
при лаврском музейном городке (куринный, чугаевский, 
мощенко, моргилевский, Потоцкий, новицкая).

в музее искусств вУан к-р. работу проводил гиля-
ров и вязмитина. в сельхоз. музее спасская. в историчес-
ком музее им. Шевченко Эрнст, Пилипенко, мощенко.

киевские музейные к-р. ячейки увязывались персональ-
но через куриного с ячейками всеукраинского архиоло-
гического комитета при вУан (академик новицкий, 
макаренко, позднее козубовский).

верно: [подпись]”. (Там само. Арк. 9).
У справі № 61278, [ф. 263, оп. 1, арк. 5–9] є 

також свідчення Л. Левитського: “… під час похорону 
проф. Щербаківського, я чув промову т. макаренка, в якій, 
між іншим, він, звертаючись до труни покійного зазначив: 
“палачи тебе замучили”. на жаль промову свою мака-
ренко виголошував дуже тихо, я стояв позаду його, тому 
більш що небудь почути мені не пощастило.

27/ іV — 27 г. л. левитський
верно: [підпис]”.
Як засвідчують документи, М. Павлушков та-

кож давав свідчення. У справі № 61278 є витяг з цих 
свідчень: “колись писав я вже раніш про ворожнечу між 

єфремовим та ректором кхі вроною, писав, здається 
і про те, що тоді ж теж певні кола укр. інтелігенції —  
художники, наукові робітники, студентство певного ухилу 
силами було й надіслали до харкова заяву, де вимагали 
зняти того врону з усіх його посад і призначити комісію 
для розгляду всієї його попередньої діяльності”. в кабінеті 
єфремова “одвідувалися наради з його приводу. Бували тоді 
там художники, професори кхі й взагалі діячі мистецтва. 
хто саме бував на тих нарадах сказати з певністю тепер 
я не можу, але пригадую, що тоді ще називалися імена 
проф. макаренка, михайлова, дяченка, жука, козика та 
ще когось, що брали найбільшу участь у тій справі.

Згідно [підпис]”.
В архіві збереглася також справа, в якій є ви-

писка з протоколу допиту Я. Струхманчука: “… в 
дополнение к ранее названным из известных мне членов 
организации, вспоминаю:

житомир — директор музея май (завербован мол-
чановским)

Уманщина — 1/ лисяк — работает в лесничестве, 
член Уманской организации, б. стрелец.

2/ Пекар — “–”
3/ валицкий “–”
4/ сатанивский — работает в Уманском наро-

бразе.
5/ кравченко — врач в Умани.
6/ кравченко — брат врача кравченко
киев — 1/ Шугаевский — сотрудник лаврского 

музея.
2/ михайлов ефим — художник (завербован 

мной).
3/ кричевский Федор
4/ солодуб — артист (завербован мною).
5/ макаренко — профессор (завербован козоризом).
6/ антоненко
Павлович — литератор (завербован атаманю-

ком).
7/ Фальковский — литератор.
8/ христич — лектор в совпартшколе (завербован 

мной)” 
13 [13, арк. 5–9].

Важливими документами про допит М. О. Ма- 
каренка є віднайдені в архіві два протоколи до-
питів звинуваченого. перший допит проходив 
8. 05. 1934 р.: “Об отношении к делу с михайловским 
мо настырем. мое отношение к делу о разборке монас тыря 
следующее. когда в институте стало известно что при 
новой распланировке города киева предстоит снос здания б.  
мих. мр-я. Я сначала не поверил в возможность такой 
акции, считая, что памятник, возведенный первыми рус-
скими мастерами (и сама архитектура и мозаики и по-
видимому фрески) является исключительными по своей 
исторической и художественной ценности и прости не 
хотел верить в возможность такого сноса, предполагая 
тут в этих случаях какие то неверные сведения. слухи 
продемонст. исключительность памятника, мне каза-
лось неведома тем, кто настаивает на сносе его. а так 

13 цдаГо україни, ф . 263, оп . 1, од . зб . 61278, арк . 5, 6, 7, 
8, 9 . Машинопис .
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как делом распланировки киева ведает аПУ киева, я 
доказывал своему начальству — директору института 
о необходимости подать свой голос в защиту памятни-
ка, как одного из виднейших могущих стать источником 
(в обмерах строительн. и художествен. деятельности) 
для изучения исторического процесса и его диалектики.  
Я говорил очевидно в аПУ нет знающих в этом вопросе 
лиц, надо объяснить им. директор отвечал что нам не 
принадлежит … памятников старины, мы занимаемся 
научными вопросами и дело защиты находится в руках 
института, она и должна об этом поднять вопрос. Это 
меня очень волновало. Повторяю — перед нами памятник 
исключительного не местного всесоюзного и даже боль-
ше — значения. равнодушие нынешнее меня возмущало. 
По моему должны же были мы (институт) высказать 
свое мнение. аПУ очевидно не осведомлено о значении 
памятника. надо им открыть глаза. Пусть знают “не 
варвары же мы” что будем молчать — говорил я. и все 
там и тогда мне не верилось в возможность уничтожения 
памятника. Я волновался очень и с горячностью доказывал 
о необходимости возбудить вопрос официально о необходи-
мости сохранения памятника. в результате этого… было 
поручено мне, моргилевскому, молчановскому составить 
проект доклада. Записки от имени Президии акад. наук, 
значении памятника. Записка была составлена. кому она 
направлена и направлена ли — я не знаю. вообще вопрос о 
сносе здания б. мих. мр-я как первостепенного историчес-
кого источника меня крайне волновал и в вопросе особенно, 
когда мне казалось, проявляют равнодушие я не мог быть 
равнодушен и в горячности допускал такие выражения как 
выше упомянул “не варвары же мы”. допустимо возмож-
ность в горячности говорить много в защиту памятника, 
по своему характеру, но говорить абсолютно не по адресу 
лиц или учреждений, тем более.

в моих взаимоотношениях с Зуммером. Познако-
мился по приезде в киев, повид. в 1920. встречался крайне 
редко. Бесед с ним никогда не вел, за исключением момента 
когда мне поручено было редактировать “Зборник мис-
тецтв” я обратился к нему с просьбой дать какую нибудь 
свою работу. Получив оттиск я потом никогда с ним не 
вел никаких бесед, дел и был мало знаком. с момента 
выезда его из киева в Баку я с ним ни одного разу не встре-
чался (с 1926 года?).

мои встречи с козоризом. раза два я встретил этого 
гражданина будучи на приеме у уполномоченного Укрнауки 
т. левицкого по своим делам. (музея искусств академии 
наук). где козориз занимал должность письмоводителя 
или секретаря (не помню). Знакомство и ограничивают 
лишь этим. После этого (то было до 1927 года) я с козо-
ризом не встречался ибо собственно говоря и не был с ним 
знаком. Знал встречая на улице что это и если козориз но 
мы даже не раскланивались. в тех двух случаях когда я его 
встречал никаких разговоров с ним не вел кроме просьбы 
доложить левицкому что я хочу его видеть по делу.

мои взаимоотношения с акад. новицким.
Познакомился с ним около 1921 года на почве работы 

в археологическом комитете и в музее искусств акад. 
наук где он был членом комитета. После 1934 года, ког-
да он подписал акт обследования музея с явно неверными 

сведениями, не подтвердившимися следствием, относи-
тельно якобы преступной деятельности в музее, я с ним 
старался возможно реже видеться и разговаривать, счи-
тая его своим врагом. Потом я выбыл и из числа членов 
археологического комитета и окончательно порвал с 
ним всякие сношения. но, приблизительно в 1929–30 г. 
когда умерла его жена я был на похоронах ея, из уважения 
к старухе, оставившей по себе хорошую у меня память. 
После этого акад. новицкий сделал вид что ему приятно 
со мной встречаться. Заходил два раза ко мне: первый раз 
с благодарностью за оказанную память о старухе; второй 
раз с просьбой сделать ему ряд фотографических снимков 
с планов родных крепостей и городов необходим. ему для 
его работы об укреплениях древних пунктов. Эту работу 
я по разным причинам не мог выполнить, за исключением 
двох трьох снимков. виделся с ним последнее время в дека-
бре 1930 года. разговоры велись всегда исключительно на 
темы археологического комитета. в близких отношениях 
с ними не был, да и не мог быть в силу его двойственного 
характера: с виду как будто благожелателен, на деле всегда 
вредный мне, даже до последних лет.

[підпис ] (підпис н. макаренка) 14 [14, c. 13–15, 15 
зв.].

У справі є і другий протокол допиту від  
22. 05. 1934 р. В ньому він дає наступні свідчення: 
“Будучи предупрежденным о содержании ст. 89 Ук Усср 
по существу дела свидетель показал следующее:

Я родился на Украине. в 1896 г. Я переехал в тог-
дашний Петербург где учился и работал и лишь в 1919 г.  
переехал на Украину в г. киев. Помимо тяжелых ма-
териальных причин возвращения на Украину было связано 
с желанием работать на пользу моей родины. с момента 
приезда в киев я приступил к работе в комитете, впо-
следствии называвшийся археологическим комитетом. 
Здесь я столкнулся впоследствии с людьми, деятельность 
которых не соответствовала директивам советского 
правительства. Я посещал заседания арх. комитета, 
близких взаимоотношений с входящими в комитет ли-
цами я не устанавливал. Ушел я оттуда в 1927(?) и 
вновь примкнул лишь в 1932. с тов. председателем этого 
комитета Щербаковским я был внешне в хороших вза-
имоотношениях. в день его похорон я выступил с речью 
от имени и-та книгознавства. Я припоминаю что в 
этой речи говорил о безвременно погибшем Щербаковском 
и причинах его самоубийства.

вопрос: как объясняете вы заключительную часть 
вашей речи на могиле, где вы заявили, что: “палачи 
тебя замучили. Строить культуру приходится под 
руководством людей с окровавленными руками?”

Ответ: Я не помню точно фразы, но допускаю, что 
мог сказать подобное, так как был уверен, что смерть 
Щербаковского явилась следствием неправильной деятель-
ности виницкого — человека неопытного и некультур-
ного.

вопрос: Поручал ли вам ин-т книгознавства подо-
бного рода выступление?

14 цдаГо україни, ф . 263, оп .1, од . зб . 61278, арк . 13–15, 
15 зв . рукопис .
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Ответ: нет. часть моей речи была проникнута мо-
ими личными настроениями, не отражавшими поручения 
и-та книгознавства.

вопрос: с кем вы говорили об организации антисо-
ветской деятельности, направленной к изменению сущест-
вующего строя?

Ответ: ни с кем я по вопросу об антисоветской дея-
тельности не говорил.

Протокол написан верно. [підпис]. (Підпис м. ма-
каренка).

допросы [підпис]. (підпис сафир)” 15 [15, с.16, 16 
зв., 17].

На аркушах 18–19 вищеназваної справи є об-
винувальний вирок по справі Макаренка М. О.:

К Делу № 6597

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

По делу МАКАРЕНКО Николая Еми-
льяновича, 1877 г. рождения уроженца 
с. Москалевка Пол. губ. б/п украинца, 
с высшим образованием, научного со-
трудника ВУАН, проживавшего в г. Кие - 
ве по улице Либкнехта № 17.

1934 г. Мая 22 дня я, Уполномоченный СПО КОО 
ГПУ САФИР, рссматрев след. дело по обвинению 
МАКАРЕНКО Н. Е., коему инкриминируются пре-
ступления, предусмотренные ст. ст. 54-2, 54-11.

НАШЕЛ:
В конце 1933 г. и в начале 34 г. органами ГПУ 

была вскрыта разветвленная в культурных центрах 
СССР контрреволюционная организация, состоя-
щая преимущественно из работников Музеев. Ор-
ганизация ставила себе целью изменить существу-
ющий строй путем свержения сов. власти.

По показаниям одного из руководителей Харь-
ковской группы организации — ГОРДЕЕВА, об-
виняемый МАКАРЕНКО Н. Е. являлся одним из 
видных членов Киевской организации.

МАКАРЕНКО Н. Е. известен Киевскому Обл. 
Отделу ГПК с 1923 г. как человек крайне реак ци- 
онных взглядов, связанный с украинской интеле-
генцией, в том числе и с эмиграцией, ведущей ак-
тивную борьбу против Сов. Власти. Работая долгое 
время в Ленинграде, МАКАРЕНКО в 1919 г. вер-
нулся на Украину для ведения националистической 
работы. В одном из документов к проф. Б. Э. Пе-
три в Мае 1926 г. МАКАРЕНКО признается, что:

“работу в эти годы, как видите, вел я не за деньги. 
идея заставляла расходовать все мои силы… единственно 
по соображениям идейно-национальным” и действитель-
но в годы гражданской войны, МАКАРЕНКО вел 
в тесном контакте с украинскими шовинистами, 
активную антисоветскую деятельность в стенах 
Академии Наук, где коммунистическое влияние не 

15 цдаГо україни, ф . 263, оп . 1, од  . зб . 61278, арк . 16, 16 
зв ., 17 . рукопис, машинопис .

допускалось. Одновременно МАКАРЕНКО рабо-
тал в Археологическом Комитете, где также были 
сосредоточены активные а/ элементы, из которых 
черпали свои силы СВУ, БУД и другие к-р орга-
низации. Смерть одного из руководителей Арх. 
Комитета ЩЕРБАКОВСКОГО была в 1927 г. ис-
пользована националистами для широкой а/с аги-
тации. На могиле ЩЕРБАКОВСКОГО выступил 
МАКАРЕНКО с речью, где подчеркнул, что:

“палачи тебя замучили. Строить культуру при-
ходится под руководством людей с окрававленны- 
ми руками”.

В 1924 г. МАКАРЕНКО привлекался орга-
нами ГПУ за расхищение музейних ценностей. 
Вплоть до ареста, МАКАРЕНКО использовывал 
свои связи с эмиграцией и с научными работни-
ками Музеев заграницей для клеветы против Сов. 
Власти. Помимо этого МАКАРЕНКО с 1929 г. 
поддерживал очень дружественные отношения с 
немецким кон сулом. Консультируя последнего по 
вопросам покупки предметов искусства, МАКА-
РЕНКО, посещал немецкое консульство и при 
посещении его квартиры консулом, передавал ему 
о Настроении Академии и об отношениях Ака-
демических кругов к Сов. Власти. МАКАРЕНКО 
проходил по материалам ликвидированных к-р 
организаций СВУ и УВО — как учасник этих ор-
ганизаций. В 1934 г. в связи с переездом столицы 
Украины в гор. Киев и разворотом строительства, 
МАКАРЕНКО включился в кампанию, поднятую 
националистическими элементами против снесе-
ния Михайловского монастиря и постройки на 
его месте здания правительства. Он использовал 
свои связи для создания общественного мнения и 
противодействия постановлению правительства  
УССР. Будучи привлечен в качестве обвиняемо го 
по настоящему делу, МАКАРЕНКО Н. Е. винов-
ным себя не признал.

На основании всего вышеизложенного, ПОС-
ТАНОВИЛ:

След. д. № 6597 по обвинению МАКАРЕНКО 
Николая Емельяновича направить в СУДТРОЙКУ 
при коллегии ГПУ УССР с ходатойством о приме-
нении к обвиняемому меры социальной защиты —  
ВЫСЫЛКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ СРОКОМ 
НА 5 ЛЕТ.

СПРАВКА: Обвиняемый содержится при ко-
мендатуре КОО ГПУ и с сего числа перечислен 
содержанием за СУДТРОЙКОЙ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СПО /САФИР/
СОГЛАСЕН: НАЧ. СПО /ИЛЮШИН/

УТВЕРЖДАЮ: ЗАМ. НАЧ. КОО ГПУ /
ЧЕРДАК/

обвинит. заключение проверено
[підпис] 22/Y 34 г.” 16 [16, арк. 18–19].

16 цдаГо україни, ф . 263, оп . 1, од . зб . 61278, арк . 18–19 . 
рукопис, машинопис .
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Крім вищезгаданих документів у справі № 
61278 є довідка про прибуття М. О. Макаренка до 
м. Казані:

“УСО УГБ НКВД УССР — гор. КИЕВ.
На № 328155 от 1 от 16/9-34 г.

КОПИЯ: УСО ГУГБ НКВД СССР — гор. 
МОСКВА.

Прибытие в гор. Казань и взятие на учет 
а/в. МАКАРЕНКО Николая Емеляно-
вича подтверждается, просим выслать 
имеющийся у Вас на него учетный ма-
териал.

НАЧ УСО УГБ УНКВД ТР: /КЛИМОВ/
П/УПОЛНОМОЧЕННОГО: /АВЕРЬЯНОВА/”

Цей документ № 2145, м. Казань.
15 вересня 1934 р. М. О. Макаренко дав під-

писку про виїзд до м. Казані: “Я нижеподписавшийся 
макаренко николай емельянович даю настоящую подпис-
ку Укр. гос. Безопасности нквд Усср в том, что к 
месту ссылки в г. казань выеду из г. киева не позже 17-го 
сентября 1934 г. и обязуюсь явиться в Управление гос. 
Безоп. нквд г. казань для регистрации.

За нарушение данной подписки несу ответственность 
по закону.

[Подпись]
“15” сентября 1934 г.

в киеве живу — лібкнехта (левашовская)
№ 17 кв. 6” 17 [17, арк. 24 г].
Хто багато працював, у того й багата епісто-

лярна спадщина — листи, листівки, щоденники, 
чернетки статей, доповідей тощо. На жаль, цього 
не скажеш про того, хто загинув за свої переконан-
ня в сталінських таборах насильницькою смертю, 
у кого не залишилося ні нащадків, ані батьківської 
хати. Ось тому для нас так важлива будь-яка знахід-
ка, все, що написане рукою Миколи Омеляновича 
Макаренка. На даний час відомо 24 його листи, 
адресованих відомим ученим упродовж 1906–1928 
років. Вони належать до ділового листування і до-
датково розкривають наукові горизонти вченого зі 
світовим ім’ям та характеризують як людину висо-
ких громадянських помислів.

В справі за № 61278 є копія листа м. о. ма-
каренка до Б. е. петрі. Лист написаний ран-
ньою весною 1927 р., де він повідомляє: “в 1919 
году я выехал из сПБ, в командировку на Украину. тут 
меня захватило движение — украинизация. вы знаете, 
я сам украинец. казалось тогда, что, действительно, я 
могу быть полезным родине. не подавая в отставку в 
Эрмитаже, я просто после окончания времени команди-
ровки, остался здесь. избрали меня в 1919 году приват 
доцентом киевского Уни-та /Поноч. с./ с поручением 
читать обязательный курс украинской археологии.

далее Украинская академия наук избрала меня ди-
ректором своего музея / бывш. собр. ханенкО. целый 
ряд иных учреждений повесили мне на плечи. работы за 
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четыре года я выдерживал столько, что уж теперь мне 
кажется такая нагрузка страшной. круглый год работаешь 
как вол. ни одного лета я не знал отдыха. Было время 
и именно тогда, когда по полгода не платили, я читал 
в шести-семи высших учебных заведениях лекции. ар-
хитект. институт, Политехникум, высших женских 
курсах, академии художеств, музыкальном институте 
лысенко, Уни верситете, консерватории. читал курсы: 
украинской археологии, общий курс истории культуры, 
всеобщ. историю искусства, курс украинского искусства и 
друг. все занятия семинарского характера с частными 
группами слушателей различных учебных заведений при 
музее академии наук. словом, с 1919–22 г. в буквальном 
смысле слова голодал и сидел зимой в одной комнате при 
одном, двух градусах тепла. все лекции велись в помещени-
ях при нуле. если бы вы видели, как мы тогда одевались и 
вообще на что походили. работу в эти годы, как видите, 
вел я не за деньги. идея заставляла меня расходовать все 
свои силы, не хвастаясь, я должен сказать, что в сделан-
ном мною за это время было много хорошего. теперь бы 
и с самой лучшей оплатой за такой труд я не выполнил 
бы и половины того, что тогда было сделано без оплаты, 
единственно по соображениям идейно-национальным.

наступил так называемый “нЭП”. кое-что я 
сам покинул, из многих учреждений меня благородным 
или неблагородным образом выжили. наконец, насту-
пает 1925 год, самый тяжелый для меня. в этом году, 
по мановению волшебной или во всяком случае невидимой 
палочки об’явлено гонение на директоров музеев Украины. 
вначале предали суду Эворницкого /екатиринослав. му-
зея/, пред’явив чудовищные обвинения. Затем директора 
Полтавского музея — рудинского, далее: только сместили 
основателя и устроителя киевского музея — Беляшевского, 
наконец, принялись за меня и также предали суду. Пос-
ледним смещенным и не пред. суду директ. черниговского 
музея — Шугаевский.

с тем поступали мягче всего. рудинского судили и 
оправдали. дело об Эворницком прекращено и он восста-
новлен в прежней должности. со мной тянется уже скоро 
два года. на моем месте директора сидит никакого от-
ношения не имеющий к музею коммунист. После меня 
предан суду директор Одесского музея длОжевский. 
возмутительная, наглая лож, возмутительное обраще-
ние. абсолютное отсутствие каких-бы то ни было дан-
ных кроме единого желания водворить на месте свое лицо 
коммуниста. Остались нетронутыми лишь заведующие 
мелкими уездными музеями. все это было бы неудивитель-
ным, ибо надо не знать с кем имеешь дело, но в моем деле 
удивило меня отношение тех, для кого я работал. При всей 
ясности дела, Украинская академия наук, которой я от-
дал сталько силы и в ведении которой состоял, не ударила 
палец об палец для облегчения моей учас ти, как сделали это 
екатеринославские деятели для ЭвОрницкОгО или 
для длОжевскОгО. лишь тепер в академии наук, 
когда всем видна подкладка дела, начинают стремиться 
выяснить.

мне было обидно такое отношение, как и вооб ще всего 
украинского общества, правда загнаного, забитого, трусли-
вого и не самостоятельного. теперь я только оценил его по 
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достоинству. ведь, право, ни на медный грош нет в них 
того, что называется чувством собственного достоинства. 
Привыкли за две сотни лет действовать и быть в под-
чинении другого. то чувство человека, что хранилось и 
так проявилось у украинца в хVіі веке, теперь исчезло 
без следа, а на его месте стала гнуснейшая боязнь и безгра-
ничное терпение. что хочешь с ним делай, он вытерпит. 
целый год (1925-й) я снова голодал, не имел абсолютно 
никаких служб, занятий.

лишь с начала 1926 года я получил приглашение за-
нять кафедру в Одесском политехникуме. Проголодавшись 
и простившись с идеей музейного строительства, так мне 
близкой и украинской (ибо Одесса — интернационал), я 
дал согласие т. б., что мне предложено было две ставки 
17 разряда. но так как я еще состою под. следствием, то 
должен был попросить разрешение на переезд. вот тут то 
и произошла свойственная украинцам комедия. Явились 
два представителя от археолог. комитета акад. наук 
и заявили прокурору свою просьбу — не выпускать меня 
из киева, так как для них человек я весьма необходимый. 
с одной стороны — не дают физической возможности 
жить, а с другой — “необходимый человек”, которого 
терять не желают.

теперь живу пока тем, что читаю лекции в худо-
жественном институте. (Бывш. академии художеств). 
нормальная работа нарушена. музейный материал киев-
ских материалов недоступен — с одной стороны потому, 
что сидят в них коммунисты — мои злейшие враги, с 
другой — заниматься там невозможно, так как по поводу 
каждой вещи, с какой бы хотел заниматься, нужно писать 
особое заявление, что не всегда бывает приятным.

в настояний момент я серьезно думаю о том, куда 
бы направить себя. Оставаться здесь — не улыбается. 
да и работы, по видимому, никакой. нельзя же чтение 
лекций считать своей основной работой. Было бы кому. 
в Университете давно не читаю. да и наши университе-
ты превращены в проходные дворы, где занимаются чем 
угодно, но не наукой.

По объему знаний наши университеты теперь уже —  
инО (инст. народного Образования) — “ін ститут 
народної Освіти” — соответственно прежним учительсь-
ким институтам.

Уничтожены все те предметы, от которых хоть не-
много пахнет наукой. вы можете не верить такому обще-
му утверждению. но вот вам факт. два года тому назад 
восстановлен мой курс (читает данилевич) первобытной 
культуры. так, какой же рекомендован курс-пособие? — 
никОльскОгО признан трудным, который с такой 
подготовкой, которую имеют наши студенты, не будет 
усвоенным. ОБермайер — прямо не допустим (слиш-
ком трудный) и рекомендованным остался курс кУдрЯв-
цева. Это, если помните, популярное изложение для 
сельских школ или бывших городских школ. еще один 
факт: на днях к ректору явились студенты с жалобой на 
одного из наших лучших математиков за то, что они 
читают им студентам то, что они не понимают. в чем 
же дело. Он говорит: “Бином ньютона, а не поясняет, 
что это такое”. на это им сказали, что об’яснение этого 
термина дается в предыдущих курсах трудовой школы 

или профшколы. а в ответ получили: “а если мы не 
знаем”.

мой Ор, между прочим, этой весной оканчивает тру-
довую школу. сделался взрослым совсем. но и до сих пор 
не выбрал дороги, по которой надо направить свои мысли. 
археологом не хочет быть. интересуется философией, 
но теперь в наших учебных заведениях такая дисциплина 
изгнана. в россии еще есть.

на Украине, так богатой памятниками, нет ни 
одного учебного заведения, где бы читался курс археологии. 
Это предмет контрреволюционный. Был археологиче-
ский институт, его закрыли. академия наук возбудила 
ходатайство об открытии. долго молчали, наконец от-
ветили: “Предлагается впредь не возбуждать ходатайства 
об открытии археологич. института”. коротко, но 
ясно. вы можете теперь себе представить в лапах каких 
мудрецов находится культура. вам я завидую. вы опти-
мист. Я не окружен такими вопиющими фактами, что 
от оптимизма давно давно никакого следа.

радуюсь за вашего Олега. Шлю ему свои поцелуи и 
лучшие пожелания. иной привет получит он позже че-
рез несколько дней. любови илларионовне, я и моя жена 
анастасия сергеевна шлем искренние пожелания, а если 
бы она собралась с силами и черкнула бы пару слов, то и 
глубокую благодарность.

иск. ваш н. макаренкО.

Копия с копии верна:
CТ СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДОТДЕЛА УКГБ 

ПРИ СМ УССР ПО КИЕВСКОЙ ОБЛ. капитан 
(РАЗУМНЫЙ)

СПРАВКА: Незаверенная копия настоящего 
документа находится в деле оперативного учета 
под № 4444 в учетно-архивном отделе КГБ при 
СМ УССР. Заверенная копия этого же документа на-
ходится и в деле оперучета № 12682 на Петри Б. Э. в 
УкгБ иркутской области.

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДОТДЕЛА УКГБ 
ПРИ СМ УССР ПО КИЕВСКОЙ ОБЛ. капитан 
(РАЗУМНЫЙ)

“23” февраля 1960 г.” 18 [18, арк. 111–114].

Копія цього листа була конфіскована при аре-
шті М. О. Макаренка.

Як бачимо з листа, що йдеться про інтенсив-
ну працю вченого в 20-х роках у різних організа-
ціях, майже безкоштовно, в умовах голоду і холоду, 
лише з міркувань ідейно-національних.

А з протоколів допитів видно, що М. О. Ма-
каренка запитували про його стосунки з академі-
ком О. П. Новицьким, Уповноваженим Укрнауки  
Л. М. Левицьким, професором Д. П. Гордійовим, 
професором Д. І. Щербаківським, директором Ін-
ституту матеріальної культури Ф. А. Козубовським 
та іншими свідками у його справі. О. П. Новицько-
го він охарактеризував як людину з двоїстим харак-

18 цдаГо україни, ф . 263, оп . 1, од . зб . 61278, арк . 111–
114 . копія машинопису .
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тером (він вороже ставився до Макаренка), з усіма 
іншими мав ділові стосунки.

Уповноважений ДПУ Сафір, який провадив 
допити М. О. Макаренка, дійшов такого висновку: 
“в конце 1933 и начале 1934 гг. организациями гПУ была 
вскрыта разветвленная в культурных центрах ссср к/р 
организация, состоящая преимущест венно из работников 
музеев, ставящая своей целью изменение существующего 
строя путем свержения соввласти”. Основними звину-
ваченнями щодо М. О. Макаренка, є такі:

1. За “освідченням” керівника харківського осе-
редку контрреволюційної організації Д. П. Горді - 
йова членом цієї організації в Києві був М. О. Ма-
каренко.

2. В 1927 р. на похоронах, доведенного до са-
могубства Д. М. Щербаківського, Микола Омеляно-
вич виступив з гнівним звинуваченням партійних 
органів. За доносом комісара О. М. Левицького,  
М. О. Макаренко ніби-то говорив “… палачи тебя 
замучили. строить культуру приходится под руковод-
ством людей с окровавленными руками” 19 [19, арк. 5]. 
Цей виступ трактувався слідчим як наклепницький 
на радянські і партійні установи.

3. У зв’язку з перенесенням столиці України 
з Харкова до Києва, вийшла урядова постанова 
про знесення багатьох архітектурних пам’яток сві-
тової культури і будівництва урядових установ. 
Михай лівський Золотоверхий монастир підлягав 
знесенню. У складі урядової комісії з демонта-
жу мозаїк і фресок Михайлівського собору був і  
М. О. Макаренко. Він виступив з гнівним про-
тестом, коли стало відомо про загрозу ліквідації 
Михайлівського Золотоверхого собору. Профе-
сор М. О. Макаренко у своїх листах і телегра-
мах на ім’я заввідділу Наркомату освіти РРФСР  
Ф. Я. Кона, історика мистецтва, члена-кореспон-
дента АН СРСР Д. В. Айналова, академіка архі-
тектури Г. І. Котова, голови Державної Академії 
матеріальної культури Ф. В. Кипа рисова, президен-
та Всесоюзної Академії мистецтв І. І. Бродського 
і самого “батька народів” Й. В. Сталіна доводив 
шкідливість такої акції, наголошував на великому 
історичному і художньому значенні собору, споді-
вався на розуміння і допомогу. Микола Омеляно-
вич був єдиний серед членів ліквідаційної комісії, 
хто не підписав акт на руйнацію собору. Вчені 
Москви і Ленінграда завалили В. А. Балицького  
і В. П. Затонського обурливими протестами. З цієї 
трагікомедії слідчий робить висновок, що М. О. Ма- 
каренко включився в кампанію націоналістичних 
елементів проти урядових постанов щодо знесення 
Михайлівського монастиря.

4. М. О. Макаренко характеризувався чекістами 
як антирадянський елемент на тій підставі, що він 
був почесним членом товариства “Друзів музею  
М. Реріха”. У вищеназваній справі № 61278 є до-

19 цдаГо україни, ф . 263, оп . 1, од . зб . 61278, арк . 5 . Ма-
шинопис .

відка, в якій повідомляється про це: “… по архивным 
материалам дела № 975 проходит макаренко николай 
емельянович, професор, житель гор. киева, как почетный 
член общества “друзей музея рериха”. в этих матери-
алах указано, что макаренко состоит на учете органов 
госбезопасности как антисоветский элемент. рерих яв-
ляется русским эмигрантом и сторонником буддизма. 
других данных на макаренко в архивах не имеется.  
ст. следователь следуправления кгБ при совете ми-
нистров ссср подполковник (в. гавриленко). 20 января 
1960 года) 20 [20, арк. 63].

У матеріалах слідства він також згадується як 
учасник раніше ліквідованих контрреволюційних 
організацій “Спілки визволення України” і “Україн-
ської військової організації”.

За сфабрикованими статтями кримінальної 
справи М. О. Макаренко не визнав себе винним. 
У жодній контрреволюційній організації він не 
перебував. Ніякого стосунку до будь-якої військової 
організації не мав. І ось вирок “Особого совещания при 
колегії дПУ Усрр від 23 травня 1934 р. оголошував: 
“макаренка н. е. выслать через ПП ОгПУ в севкрай 
сроком на три года, считая срок с 26. 04. 1934 г. к месту 
ссылки направить одиночным порядком. из под. стражи 
освободить” 21 [21, арк. 20]. Прометея вбивали по-
вільно. Це була завуальована смерть у розстрочку. 
Місце заслання — столиця Татарської автономної 
республіки м. Казань. Миколі Омеля новичу доз-
воляли працювати викладачем Казанського худож-
нього технікуму (читав “Історію мистецтв”), кон-
сультантом Центрального музею; він також брав 
участь у реставрації Петропавлівського собору. 
У Макаренка склалися доброзичливі стосунки зі 
студентами і професорсько-викладацьким персо-
налом. Але пильне око чекістів НКВС відстежувало 
кожен його крок.

Тавро ворога народу чи контрреволюціонера 
в 30-ті роки невідворотно лягало на членів сім’ї 
репресованого. Подальше мешкання в Києві Анас-
тасії Сергіївни, дружини Макаренка, виявилося не-
можливим; довелося залишити київську квартиру в 
академічному будинку на вул. Левашовській, 17-а. 
І Анастасія Сергіївна слідом за Миколою Омеля-
новичем рушила на схід. У неї ще жевріло споді-
вання на благополучне закінчення строку вільного 
заслання. Розум не сприймав неминучості вироку. 
Думалося про помилковість, випадковість того, що 
сталося. Адже Микола Омелянович суворо дотри-
мувався ленінських декретів про охорону пам’яток 
архітектури і мистецтва. Безнастанно снувалися 
різні думки. Мабуть, не відають там, у Москві, того, 
що чинить місцева влада тут, на периферії…

У м. Казані М. О. Макаренко з дружиною осе-
лилися в будинку по вул. Достоєвського, 27. кв. 10. 
Анастасія Сергіївна влаштувалася на роботу кон-

20 цдаГо україни, ф . 263, оп . 1, од . зб . 61278, арк . 63 . 
Машинопис .

21 там само . арк . 20 . Машинопис .
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сультантом реставраційного відділу Казанського 
музею. Та вільне заслання виявилося лицемірним 
і короткочасним.

Не пройшло й року перебування в засланні, як 
М. О. Макаренка арештовують вдруге.

З архівної слідчої справи № 11037 УКДБ Та-
тарської АРСР довідуємося, що цього разу його 
зви нувачують разом з Батаревичем Інокентієм  
Фео філовичем, Соколовською Тетяною Олексіїв-
ною і Нероновим Кирилом Володимировичем. 
Усім їм інкримінована ст. 58-10 ч. І і 58-11 (анти-
радянська агітація) КК РСФСР. Хоча ніяких сто-
сунків з цими людьми Микола Омелянович не мав 
і навіть їх не знав.

Автор не вивчав архівної справи № 11037 
УКДБ Татарської АРСР, але, працюючи з архів-
ною справою № 61278 (зберігається в ЦДАГО  
м. Києва) отримав можливість бачити “обзорную 
справку по архивно-следственному делу № 11037 по об-
винению макаренко н. е. и других”, складену “ст. следо-
вателем следотдела УкгБ при см Усср по киевской 
области капитаном разумным”. В ній є досить про-
мовиста інформація: “Показаний свидетелей или иных 
доказательств, которые могли бы служить основаним 
для ареста этих лиц, в деле не имеется, однако после их 
ареста допросили ряд свидетелей, уличающих обвиняемых 
в антисоветской деятельности”.

М. О. Макаренка, І. Ф. Батаревича та Т. О. Со- 
коловську звинуватили в тому, що “отбывая в казани 
срок высылки, они вновь продолжали вести контррево-
люционную работу. Общаясь между собой на частных 
квартирах, а также общаясь с местным казанским духо - 
венством, названные лица в контр революционном духе 
систематически обсуждали внутреннюю и внешнюю поли-
тику советского Правительства, распространяли клевет-
нические измышления об экономическом и политическом 
положении ссср, высказывали сочувствие фашизму, 
высказывали клеветнические суждения о руководителях 
вкП(б) и советского правительства”. На допиті 15. VІ.  
1936 р. “обв. Батаревич показал: макаренко николай 
емельянович, обращаясь к присутствующим, с возмуще-
нием заявил, что политика мира, осуществляемая со-
ветской властью — это лицемерие, обман, а не борьба за 
мир…”. “… макаренко действительно говорил, что в 
нашей стране везде хаос и беспорядок. говорил о страшных 
картинах голодовки на Украине, что он сам видел валяю-
щиеся трупы. в эту, как и другие встречи, макаренко вел 
антисоветские высказывания о том, что на Украине везде 
на руководящих постах евреи. на мои возражения о том, 
что я знаю хороших людей среди евреев, макаренко сказал, 
что если бы я был на Украине, то у меня было бы другое 
мнение…”. Свідок Прокопович Дмитро Зінов’євич, 
“1890 г. рождения, священник Петропавловского собора в 
казани на допиті 16. Vі. 36 года показал, что в присут-
ствии других лиц макаренко н. е. говорил: “… в киеве 
во всех правительственных учреждениях сидят почти 
сплошь одни евреи. Украина это своего рода Палестина. 
Петровский — это совершенно безвестная личность и 
сделать ничего не сможет. на Украине проведена массо-

вая высылка научных работников, совершенно ни в чем 
не повинных. изъято все, кто имеет соприкосновение к 
церковной истории и археологии. атмосфера в советском 
государстве давящая…”. У свідченнях Прокоповича 
також йдеться про нібито антирадянські судження 
Макаренка — “якобы пренебрежительном отношении 
со стороны правительства к работникам науки, а также 
клеветнические высказывания макаренко по поводу со-
ветской демократии”.

Ворожу діяльність М. О. Макаренка підтвер-
дили спеціально підготовлені свідки.

Так, студент Казанського художнього техні-
куму Василь Іванович Годунов на допиті 28. V. 
1936 р. заявив: “Преподавая историю искусства ма-
каренко николай емельянович пытался возбудить у нас, 
студентов, отрицательное отношение к современности. 
Отдельные его объяснения были явно антисоветскими. 
касаясь вопросов учебных пособий, макаренко н. е. нам, 
студентам, говорил: “ценные книги по истории искусств 
только старые, их много, но читать и пользоваться ими 
нам, студентам, не удается, т. к. они не соответству-
ют духу времени, а новые, советские книги лучше не чи-
тайте…”. На допиті М. О. Макаренка запитали, 
чому він відмовився від керівної посади комісара 
в ленінградському Ермітажі. Микола Омелянович 
відповів: “Факт отказа от приема мною должности 
комиссара Эрмитажа в ленинграде имел место в первый 
месяц существования соввласти. Отказался я потому от 
этой должности, что такая должность мне не по духу, и 
не по характеру”. Цього разу Особлива нарада при 
НКВС СРСР “справу” М. О. Макаренка розгля-
нула в Москві 21 серпня 1936 р. без підсудного. 
Лист М. О. Макаренка, адресований Й. В. Сталіну 
щодо руйнування архітектурних слов’янських спо-
руд 1000-літньої давності був витлумачений як нак-
леп ницький. Новий вирок був ще суворішим: “За 
контр революционную работу и клевету в отношении вождя 
вкП(б) и руководителей правительства” М. О. Ма- 
каренко, а також Батаревич І. Ф., Неронов К. В., 
Соколовська Т. А. “… осуждены к заключению сроком 
на 3 года каждый”. Виправно-трудовий табір № 2, 
куди їх відправили, знаходився в тайзі Томської 
області, на правому березі річки Об.

Анастасія Сергіївна Федорова-Макаренко до-
клала всіх зусиль для звільнення чоловіка. Та від-
нині будь-які контакти з ним стали неможливі, 
заборонялося все, навіть листування. Вона надси-
лала прохання до К. П. Пешкової, першої дружини 
Максима Горького, яка працювала в “Товаристві 
допомоги політв’язням”, що тоді легально діяло в 
СРСР як відділок Міжнародного комітету Черво-
ного Хреста і Червоного Півмісяця. Писала в інші 
органи. Та все це було марно!

Наближався останній акт трагедії. З матеріалів 
справи № 6805 “томским горотделом нквд в период 
16–19 декабря 1937 года с санкции помощника городско-
го прокурора были арестованы и привлечены в качестве 
обвиняемых следующие ранее осужденные и содержащиеся 
в трудколонии № 2 лица: гордиенко дмитрий гераси-
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мович, макаренко николай емельянович, вавилов кон-
стантин васильевич, Эссен михаил николаевич, трухан 
владимир Павлович, авров василий Павлович, глазунов 
владимир николаевич, Орлов александр михайлович, 
Барковский абросим иосифович”. Згідно з архівно-
слідчою справою № 6805 всіх їх звинувачували за 
ст. 28, п. 2 (збройне повстання), п. 10 (антирадян-
ська агітація) і п. 11 (контрреволюційна організа-
ція). На 1937 р. випадає пік вакханалії беззаконня —  
судять навіть тих, хто перебуває у в’язниці, усі кри-
мінальні справи розглядаються в десятиденний тер-
мін без участі обвинувача і захисника.

Цього разу Миколу Макаренка звинуватили як 
“учасника кадетско-монархической повстанческой контрре-
волюционной организации “союз спасення россии”, имевшей 
своей целью свержение советской власти путем вооружен-
ного восстания” 22 [22, арк. 71–77, 77 зв., 78–79]. Рівно 
через 10 днів, 4 січня 1938 р., Миколу Макаренка 
розстріляли. Сталінські опричники фізично зни-
щили Прометея української культури. Йому було 
60 років.

Моторошну картину злодіянь партійних орга-
нів і НКВС по Томській області дослідив спецкор 
“Правды” В. Чертков. Сотні тисяч невинних жертв 
поховані в безіменних могильниках уздовж висо-
кого берега річки Об у Томській області.

Заболочена північна частина Томської облас-
ті — суцільне кладовище репресованих. В умовах 
тривалої зими копати могили для розстріляних 
ворогів народу в мерзлій землі не було можливо-
сті. Величезні ями заздалегідь викопували поряд із 
тюремними камерами. Заводили жертву у камеру 
і стріляли в потилицю. Трупи падали в яму, потім 
їх посипали вапном і поливали особливим розчи-
ном, щоб не розкладалися. Такі масові поховання 
можуть зберігатися десятки років.

У 1979 р. розкрилася жахлива картина одного з 
таких масових убивств біля м. Колпашеве Томської 
обл. На високому березі річки Об у 30-ті й 40-ві 
роки знаходилася Наримська окружна в’язниця. 
Підмитий водою берег оголив тисячі таких “за-
консервованих” трупів із простреленими черепа-
ми. Замість розслідування цієї пригоди і перепо-
ховання невинних жертв комуністичної ідеології, 
начальник УКДБ К. Іванов, не без погодження 
з партійною владою і самим Єгором Лігачовим 
(тодішнім першим секретарем Томського обкому 
КПРС), прийняли інше рішення: вирішили замес- 
ти криваві сліди своїх попередників. За їхнім роз-
порядженням до відкритих спресованих трупів 
підігнали теплоходи, які потужними гвинтами ви-
мивали трупи в річку. Давно убієнні не тонули, а 
трималися на поверхні. Паводкові хвилі гнали їх 
до берегів, прибивали до плотів. Можливо, одне з 
цих тіл належало українському вченому М. О. Ма- 
каренкові, місце поховання якого УКДБ по Но-

22 цдаГо україни, ф .263, оп . 1, арк . 71–77, 77 зв ., 78–79 . 
рукопис .

восибірській обл. невідоме. Це жахіття тривало  
15 діб.

Дружині Миколи Омеляновича судилося довге 
життя. До останніх днів вона сподівалася одержати 
хоч яку-небудь вісточку про чоловіка. Та сподіван-
ня були марними. Плинув час. Переможно закін-
чилася Друга світова війна, помер найвидатніший 
кат усіх часів і народів Й. В. Сталін.

На ХХ з’їзді КПРС М. С. Хрущов мужньо вик-
рив апокаліпсичні злочини 30–40 років. Почалася 
реабілітація жертв сталінського терору. Анаста-
сія Сергіївна звернулася до Томського управління 
КДБ з приводу реабілітації свого чоловіка. Вона 
була впевнена у його невинуватості. А отримавши 
звістку про його реабілітацію, невдовзі померла  
27 липня 1971 р.

Реабілітація вченого тривала майже тридцять 
років — від постанови президії Верховного суду 
Татарської АРСР у 1960 р. і звернення дружини із 
запитом після ХХ з’їзду КПРС у 1966 р. до 1989 р., 
коли науковця було реабілітовано повністю.

Світле ім’я вченого повертається до нас із не-
буття, як світоч правди, волі, справжньої інтелі-
гентності. Патріотові української землі ми сьогодні 
віддаємо глибоку шану.
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та літературу для написання статті, присвяченої 
українському вченому, археологові, музеєзнавцю,  
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Масштабний характер швидкоплинних змін і 
доленосних випробувань, що відбуваються остан-
нім часом у сучасному глобальному світі, торка-
ються всіх напрямків життєдіяльності суспільства 
і, звісно, наукових досліджень у сфері міжнарод-
ної практики з пам’яткоохоронної справи. Адже 
“проб леми спадщини та збереження її історичної 
різноманітності належать до ключових, пов’язаних 
з усім світоглядом епохи: саме звідси і виникає те-
оретичне осмислення проблематики архітектурної 
реставрації не лише в інтересах професії архіт-
ектора-реставратора, але й у поглибленні розумін-
ня про значення культурної спадщини в цілому”  
[1].

Сучасний розвиток геополітичних процесів 
диктує необхідність віднайдення креативних шляхів 
до переусвідомлення значення культурної спадщи-
ни, в першу чергу, на “елементах довіри” за новими 
принципами прозорості, ефективно сті “культур-
них ресурсів” та їхньої регіональної специфіки. 
Це призводить до вжиття абсолютно нових заходів 
щодо стійкості розвитку стратегії нового розуміння 
й усвідомлення поняття “спадщини” [2].

Особлива увага у цьому контексті надається 
питанням збереження та реставрації не тільки не-
рухомих пам’яток архітектури, а й різноманітності 
архітектурних образів історичних міст та їхніх не-
повторних містобудівних ландшафтів [3]. Серед  
163 країн світу на 5-ти континентах Список Всесвіт-
ньої спадщини UNESCO (станом на 01.07.2015 р.)  
нараховує понад тисячу об’єктів, які мають унікаль-
ну цінність. З них понад 802 об’єкти — в історич-
них місцях, 197 — природної спадщини; 32 —  
ансамблі історичних міст. До цього Списку входять 

й об’єкти культурної спадщини України (історич-
ний центр Львова — один з перших об’єктів).

Початком науково-аналітичних досліджень з 
цієї теми можна вважати Міжнародний симпозіум 
“Всесвітня спадщина Відня — досягнення і помил-
ки” (“Welterbe Wien — Lust & Last”), який відбувся 
у Відні (Австрія) 5–6 червня 2015 року [3], де ґрун-
товно й детально обговорювались актуальні питан-
ня динаміки розвитку урбаністики та збереження 
історично сформованої ландшафтної архітектури 
міст Західної Європи.

У цьому контексті особливої уваги заслуговує 
дослідження практики збереження й врегулювання 
ансамблевої забудови в історичних містах України. 
Серед 401 історично сформованого населеного 
пункту України, такі міста як Київ, Львів, Чернів-
ці, Одеса, Івано-Франківськ, Ужгород, Кам’янець-
По дільський, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, 
Запоріжжя та ін. зберігають ту своєрідну пам’ять 
поколінь, яка в сучасних умовах розвитку місто-
будівної політики спонукає до винайдення абсо-
лютно нових авангардних і дієвих шляхів з твор-
чого опрацювання їхнього культурного потенціалу  
з регіональними та культурно-світоглядними від-
мін ностями.

Художньо-естетичні образи цих міст поста-
ють через всесвітньовідомі символи архітектур-
них па м’я ток: Єгипетських пірамід, Олімпійського 
Акрополю в Афінах, Ермітажу у Санкт-Петербурзі, 
Версалю у Франції, соборів Св. Софії у Стамбулі та 
Києві, собору Св. Юра у Львові, ансамблю рези-
денції митрополитів Буковини і Далмації у Чернів-
цях на кордоні Західної України, площ Св. Петра у 
Римі, Св. Марка у Венеції, Злагоди в Парижі, Ринку 
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СвІтлана БІленкова

зарУБІжНИй доСвІд УправлІННЯ 
лаНдшафТаМИ ІСТорИчНИх МІСТ У 

коНТекСТІ МІСТоБУдІвНої полІТИкИ 
УкраїНИ

анотація. Стаття присвячена питанню управління об’єктами культурної спадщини історичних місць світу — чи 
не одному з головних завдань збереження самобутності держав у сучасному розвитку суспільства. Станом на 2015 
рік Список Всесвітньої культурної спадщини UNESCO нараховує понад 1000 об’єктів, які мають унікальну цін-
ність (зокрема 802 культурних об’єкти в історичних місцях, 197 природних і 32 змішаних) зі 163 країн — членів 
Конвенції UNESCO з охорони Всесвітнього культурного надбання та природної спадщини 1972 року. До цього 
Списку входять і всесвітньовідомі об’єкти від України (серед перших — історичний центр Львова). Процеси, які 
відбуваються у містобудівній політиці світу показують, що проблеми налагодження системи управління об’єктами 
Всесвітньої спадщини UNESCO та управління їхніми буферними зонами є надзвичайно актуальними і об’єднують 
фахівців найрізноманітніших напрямків, формуючи абсолютно новий підхід до розвитку культури нового будів-
ництва в історичному середовищі. Стаття проілюстрована світлинами автора 2005–2014 років.
Ключові слова: план управління містобудівним ландшафтом, менеджмент-план, культура будівництва, агломерація, 
культурний резерв, реставраційний смак, “візуальна чистота” об’єкта культурної спадщини.
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аналітична таБлиця з Формування принципів різноманітності КультурноГо 
потенціалу історичних міст зі списКу всесвітньої спадщини unesco [4]

історична назва міста Культурний потенціал дата

Stare Miasto w Warszawie Варшава (Польща) — винятковий приклад майже повного 
відновлення історичного середовища міста

з 1980 року

Ierusalem (англ.) священне місце Старе місто Єрусалима (Ізраїль) — священна столиця релігій з 1981 року
Florentia (італ.) Флоренція (Італія) — центр Флорентійської республіки з 1982 року
Venezia (італ.) Венеція (Італія) — місто каналів на воді з 1987 року
Budapest (англ.) Будапешт (Угорщина) — місто єднання місцевостей 3-х рівнів, 

7 мостів через Дунай, 120 термальних джерел
з 1987 року

Bath (англ. Бат (Англія) — унікальний бальнеологічний центр з Античної 
епохи 

з 1987 року

Brasilia (англ.) Бразиліа (Бразилія) — унікальне місто сучасної архітектури з 1987 року
Sanaa (Jemen) Сана (Ємен) — одне з перших людських поселень на планеті з 1988 року
San Gimignano (італ.) Сан Джиміньяно (Італія) — місто 14 кам’яних веж епохи 

Ренесансу
з 1990 року

Kiev (англ.) Київ (Україна) — один з перших центрів християнства Східної 
Європи

з 1990 року

St. Petersburg (нім.) Санкт-Петербург (Росія) — найпівнічніше місто планети з 1990 року
Praha (чеськ.) Прага (Чехія) — місто королів з незрівняним мостом через 

Влтаву
з 1992 року 

Český Krumlov (чеськ.) Чеський Крумлов (Чехія) — “місто-казка”, архітектурний 
символ Чехії

з 1995 року

Telče (чеськ.) Тельч (Чехія) — найбільший ансамбль міської площі епохи 
Ренесансу

з 1995 року

Lemberg (нім.) Львів (Україна) — сьоме місто країни за кількістю населення, де 
найбільше в Україні нерухомих пам’яток культурної спадщини

з 1998 року

Czernowitz (нім.) Чернівці (Україна) — місто унікальних духовних символів 
культурного розмаїття і толерантності народів 

з 2011 року

у Львові, і, звичайно, — Майдану Незалежності 
у Києві; містобудівних ансамблів вулиць О. Нев-
ського у Петербурзі, Парнасі у Парижі, Рингу у Від-
ні, Хрещатика у Києві; знаменитих ансамблів пішо-
хідних вулиць Дерибасівської в Одесі, колиш ньої 
“Панської” у Чернівцях; міст українського авангард-
ного та промислового конструктивізму у Харко- 
ві, Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі та ін.

Вони стали найважливішими елементами в 
питаннях розвитку сучасної пам’яткоохоронної 
справи, де питання стабільного збереження куль-
тури історичної пам’яті, її незмінних традицій, при 
відповідному управлінні культурним потенціалом 
історичних міст, стають у нинішніх умовах склад-
них геополітичних процесів визначальними. Саме 
вони й формують відчуття унікальної невичерп-
ності, багатогранності і розмаїття культурного по-
тенціалу історичних міст у цілісному сприйнятті 
світового культурного простору. Адже кожне іс-
торичне місто має своє особливе “архітектурне 
серце” (“центр сплаву” рукотворних та природ-
них естетичних досягнень), яке й визначає поняття 
“культурного потенціалу”, “візуальної чистоти” 
та “лінії горизонту” містобудівного ландшафту як 
об’єкта культурної спадщини.

Внаслідок багаторічної практично-аналітичної 
діяльності міжнародних місій експертів реагуючого 

моніторингу ще на початку ХХІ століття актив-
но обговорювалися проблеми щодо віднайдення 
можливостей для ведення нового будівництва в 
історичному середовищі. Якщо упродовж минулих 
століть фахівці пам’яткоохоронної справи чітко 
дотримувалися доктрини консервації та реставра-
ції пам’яток архітектури, то зі стрімкою зміною 
глобальних і геополітичних процесів у сучасному 
світі постали зовсім інші проблеми, яких у мину-
лому взагалі не було. Тому питання комплексного 
підходу до “культури будівництва” і збереження 
універсальної унікальності ідентичного “потен-
ціалу” нерухомих пам’яток стали чи не найголо-
внішими.

Поштовхом до формування абсолютно нового 
погляду на історико-архітектурну спадщину істо-
ричних міст світу стало прийняття у травні 2005 
року відомого “Віденського Меморандуму – 2005” 
(Відень, 2005 р.) з управління культурою нового бу-
дівництва в історичному середовищі. Того ж року 
Меморандум був ратифікований Україною і над-
рукований вперше в українському перекладі у віт-
чизняних науково-дослідних виданнях [5, с. 23–33;  
6, с. 54–65]. Тому не дивно, що однією з найголо-
вніших вимог сучасної культури управління міс-
тобудівним ландшафтом є вдосконалення шляхів 
збереження традиційного характеру цілісної ан-
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самблевості з урахуванням культурного потенціалу 
“археологічних нашарувань <...>, особливостей 
регіональної стратегії просторового розвитку <...>, 
агломерації природного ландшафту, <...> рівня 
культурних традицій <...>” та ін. [7, с. 67–69].

Як зазначає у своїх працях дослідник архітекту-
ри з Полтави В. Вадімов, “… реалізація державної 
політики у галузі містобудування передбачає спро-
щення дозвільних процедур, що повинно стиму-
лювати інвестиційні проекти по забудові міст.

Але на практиці реалізація положень Закону 
України “Про регулювання містобудівної діяльно-
сті” (2011 р.) показала наявність протиріч і гострих 
конфліктних ситуацій між інвесторами, проекту-
вальниками, забудовниками з одного боку та гро-
мадськими організаціями, окремими міськими те-
риторіальними громадами з іншого боку. Апріорі 
розв’язання конфліктних ситуацій повинно здійс-
нюватись на правовій основі. Такою основою стає 
затверджена містобудівна документація та місцеві 
нормативно-правові акти, що регулюють забудову 
історичних міст [8, с. 74].

Як засвідчує історія архітектури історичних 
міст, так зване “спрощення дозвільних процедур” 
призвело, з одного боку, до потужного розвитку 
урбаністичного середовища, а з іншого — до не-
виправних втрат не тільки окремих пам’яток цін-
ної забудови, але й видатних пам’яток архітекту-
ри. Зок рема, бельгійський досвід містобудівної 
діяльності у післявоєнні 50–60-ті роки ХХ ст. під 
час відбудови Брюсселя призвів до виникнення 
терміну “брюсселізація”, що означає суттєве “ви-
мивання” історичної забудови з метою організації 
нового комплексного будівництва. Наслідком такої 
містобудівної політики стало те, що у Брюсселі 
всесвітньовідомі пам’ятки культурної спадщини 
опинилися поза межами історичних ареалів міста, 
гублячись серед майже одноманітної постмодерної 
висотної забудови.

Цілком очевидно, що вже на початку ХХІ сто-
ліття, після активного впровадження нового будів-
ництва в історично сформованому середовищі, 
згідно з вимогами, передбаченими “Віденським  
Меморандумом – 2005” знову ж виникли проблеми, 
які призвели до необхідності комплексного підходу 
в питаннях управління з використання, збережен-
ня, реставрації, ревалоризації, реабілітації (та ін- 
ших робіт) об’єктів культурної спадщини UNESCO  
не тільки в межах їхніх історичних ареалів, але й в 
межах ареалів буферних зон таких об’єктів.

Проблеми налагодження системи управління 
об’єктами всесвітньої спадщини та управління їх-
німи буферними зонами активно обговорювалися 
під час роботи 36 сесії Комітету UNESCO (СПб., 
2012 р.) [2], де наголошувалося, що управління 
об’єктами повинно забезпечувати не тільки їхнє 
використання та доступність до туристичної індуст-
рії, а й збереження самоідентичних особливостей 
навколишніх культурних і природних ландшаф-

тів. У цих питаннях Міжнародна рада з охорони 
пам’яток та історичних місць (ICOMOS) є одним з 
консультативних органів, який допомагає Коміте-
тові Всесвітньої спадщини ухвалювати відповідні 
рішення. Його оцінка є основою для прийняття 
рішень Комітетом. Зарубіжний досвід у подібних 
питаннях містобудівної діяльності спонукає до ор-
ганізації колективних зусиль вчених, аналітиків та 
фахівців-практиків вузького профілю, обізнаних у 
різних галузях науково-практичних досліджень.

Найбільш дієвим і прийнятним для вітчизня-
них фахівців є досвід австрійських колег (іл. 1, іл. 2).  
Починаючи з 2004 року у Відні неодноразово ор-
ганізовувалися міжнародні симпозіуми, на яких 
обговорювалися питання, присвячені аналізові 
управління містобудівною політикою в середмісті 
історичних міст світу та Відня як об’єктів Всесвіт-
ньої спадщини UNESCO. Одним з таких важливих 
зібрань був вже згадуваний вище Міжнародний 
симпозіум 2013 року на тему: “Всесвітня спадщина 
Відня. Здобутки і помилки”. Серед учасників цього 
поважного наукового зібрання були авторитетні 
дос лідники архітектурної спадщини історичних 
міст. Основна увага була приділена здійсненню 
аналізу питань щодо впровадження політики ново-
го будівництва в історичному центрі всесвітньові-
домого Відня (іл. 3, іл. 4) та актуальних проблем 
розвитку туристичної інфраструктури в інших міс-
тах світу. Найцікавішими були виступи, які стосу-
валися знаходження нових альтернативних шляхів 
культури нового будівництва, управління міськими 
контрастами, формування “реставраційного смаку” 
з метою збереження неповторності і різноманіт-
ності культурного потенціалу всесвітньовідомих 
історичних міст, формуванню практики з розробки 
“менеджмент-планів” із врегулювання культури 
нового будівництва в межах буферних зон об’єктів 
Всесвітньої спадщини історичних міст.

Саме ця тема у вітчизняній практиці досі зали-
шається поза увагою фахівців з пам’яткоохоронної 

іл. 1. Нові корпуси університету Моцартеум  
у Зальцбурзі. Проект архітектора Роберта Рехенауера 

(Robert Rechenauer). 2005
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іл. 2. Пішохідний міст та культурно-мистецький центр (з амфітеатром і баром у стилі hi-tech) “Острів Мур” 
посеред річки Мур у м. Грац. Проект американського архітектора й дизайнера Віто Аккончі (Vito Acconci). 2003

іл. 3. Житловий будинок у межах Віденських газометрів в 11 районі Відня.  
За проектом архітектурного бюро Альберта Віммера (Albert Wimmer). 2006
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справи. У країнах Західної Європи вона активно 
впроваджується у життя і має вже свій практичний 
досвід. Найпередовішими представниками архі-
тектурних шкіл з цих питань вважаються фахівці 
зі Швейцарії, Австрії, Німеччини та Італії. Незва-
жаючи на те, що кожен регіон країн Європейської 
співдружності має свої специфічні особливості  
(іл. 5), відповідні структури кожної країни налаго-
дили тісну співпрацю з представниками ідентичних 
відомств світу і виробили певну універсальну сис-
тему містобудівної практики у таких містах.

Зрозуміло, що найоптимальнішим для втілення 
в Україні є досвід австрійських колег з управління 
містобудівними ландшафтами історичних міст, де 
ретельно прораховані всі специфічні особливості 
наявних об’єктів всесвітньої спадщини UNESCO 
та перспективи їхнього туристичного і культурного 
розвитку. Тут державний контроль за утриманням 
об’єктів всесвітньої спадщини UNESCO, а також 
просвітницьку діяльність стосовно них здійснює 
спеціально відокремлена урядова структура при 
Міністерстві освіти, мистецтва і культури Австрії. 
Вона невелика, мобільна, але досить потужна. На 
думку авторитетних фахівців у галузі управління 
історичним містобудівним ландшафтом найкраще 
ця справа налагоджена при державному управлінні 
буферною зоною культурного ландшафту залізни-
ці Земмерінг (Semmering) в Альпах [9, с. 84–102], 
де задіяні учасники з декількох регіонів, місцевос-
тей, державних відомств і управлінь, мерій та мі-
ністерств різних країн. Тому створено міжнародне 
об’єднання з менеджменту управління буферною 
зоною Земмерінга як об’єкта Всесвітньої спадщини 
UNESCO.

Не меншої уваги заслуговує практика містобу-
дівної політики у місті Зальцбург. До моменту вне-
сення до Списку Всесвітньої спадщини UNESCO 
місто мало дуже хорошу юридичну базу, зокре-
ма місцевий Закон “Про збереження культурної 
спад щини”, який діє тут з 1967 року. Він регулює 

впровадження всіх будівельних проектів та місто-
будівної політики в межах історичних ареалів міс-
та, зок рема — зовнішньої реклами в історичному 
центрі тощо.

Також законом враховані й інші аспекти ре-
гулювання не тільки всіх робіт з будівництва у де- 
талях, але й, наприклад, питання збереження існу-
ючого в історичному середовищі житлового фонду 
для запобігання перетворенню житла в офісні при-
міщення. У рамках здійснення нового будівництва 
процес затвердження проектів оцінюють “зовніш-
ні” (незалежні, з міжнародним авторитетом) екс-
перти профільних комітетів у вигляді експертного 
висновку.

Така інтернаціональна комісія складається у 
Зальцбургу з 5–7 осіб з різною тривалістю повно-
важень, де один представник — від федерального 
відомства з питань охорони об’єктів культурної 
спадщини; два представники — від місцевого уряду 
провінції; два — від міста та два–три зовнішніх 
(зарубіжні представники); всі вони — авторитетні 
архітектори-практики, мистецтвознавці, практику-
ючі техніки-конструктори, аналітики, представники 
потужного приватного бізнесового сектора міста.

Голову обирають члени комісії з терміном 
повноважень на 3 роки. Комісія має також окре-
ме представництво для адміністративної роботи 
(загальна кількість — не більше чотирьох осіб) і 
ведення відповідної документації згідно з вимогами 
міжнародного пам’яткоохоронного законодавства, 
що стосується об’єктів всесвітньої культурної спад-
щини UNESCO.

Дозвіл на будівництво видається містом у кон-
тексті структури налагодженого управління архітек-
тури при головному архітекторові міста (2–5 осіб). 
Окрім того, у місті діє спеціально організований 
фонд, для підтримки діяльності приватного будів-
ництва. Розподіл фінансових ресурсів місцевого 
фонду регулює спеціально створена комісія (вона 
працює максимально прозоро, для запобігання фі-

іл. 4. Офісний комплекс на території колишньої 
деревообробної фабрики у 12 районі Відня. 2013

іл. 5. Музей на набережній Бранлі в історичному 
центрі Парижа. Проект французького архітектора 

Жана Нувеля (Jean Nouvel). 2006
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Біленкова С . зарубіжний досвід управління ландшафтами історичних міст у контексті містобудівної політики україни

нансовим та політичним скандалам). Модель нала-
годження менеджменту у Зальцбургу — позитивна, 
хоча певною мірою бюрократична (особливо важ-
ко вирішуються питання, пов’язані з розподілом 
відповідальності за утримання об’єктів всесвітньої 
спадщини UNESCO між урядовими відомствами 
та місцевими). Водночас така структура отримала 
найвище міжнародне визнання.

Грац. Історичні ареали міста Грац майже іден-
тичні розмірам і загальній забудові історичного 
середовища Чернівців та Львова. До того ж, за-
мок Еккенберга, розташований на околиці Граца  
(в рам ках розширення номінації історичного цен-
тру) нещодавно отримав статус пам’ятки всесвіт-
нього значення UNESCO (подібна ситуація має 
місце і в Чернівцях). У такому контексті досвід міста 
Граца може бути позитивним [10]. Цими питання-
ми опікується троє фахівців — головний архітек-
тор, юрист та експерт.

ансамбль резиденції в мельку (у рамках 
регіо нальної спадщини вахау вздовж річки 
дунай). Прик лад управління ансамблем цієї рези-
денції — унікальний. До його структури входять 
абат і два свя щеннослужителі, які опікуються пи-
таннями у справах всесвітньої спадщини.

Однак в європейській практиці є й пробле-
ми з деякими історичними містами всесвітнього 
значення. Як приклад можна навести відень. На 
нинішньому етапі розвитку пам’яткоохоронної 
справи у місті проблема полягає в нестачі вільних 
просторів та необхідності розширення зон озе-
ленення [11]. За відсутності вільних рекреаційних 
зон у Відні, ці проблеми вирішуються методом 
їхнього “винесення” на околиці міста (зараз вті-
люється у життя багаторічний інтернаціональний 
проект з розбудови Європейського парку поблизу 
озера Aspern Seepark з розвинутою за сучасними 
потребами інфраструктурою та новим житловим 
мікрорайоном). Питання аналізу та опрацювання 
проблем, пов’язаних із всесвітньою спадщиною 
UNESCO у Відні опрацьовуються двома пред-
ставниками. Однак, за потреби, кількість задіяних 
фахівців може збільшуватись за рахунок наявних 
адміністративних структур.

На базі вище наведених прикладів можна зро-
бити висновок, що ключовими моментами у нала-
годженні питань з управління містобудівними ланд-
шафтами історичних міст, які складають унікальну 
скарбницю пам’яток культурної спадщини Всес-
вітнього визнання є організація першочергових 
заходів з формування відповідної структури щодо 
управління буферними зонами об’єктів UNESCO, 
основними напрямками діяльності якої є:

•  аналіз ситуації;
•  фізичний стан, економіка, туризм та наяв-

ність фондів;
•  техніко-економічне обґрунтування (можли-

ве із залученням політичних сил чи полі-
тиків);

•  правове підґрунтя (управління в межах іс-
нуючих структур) та залучення додаткових 
ресурсів у сфері міжнародного права.

Означеними питаннями в таких містах займа-
ється не дуже велика група людей. Існує практика 
з організації роботи інтернаціональної консуль-
тативної ради (з метою запобігання тиску з боку 
інвесторів та політиків). Рада складається з групи 
професіоналів високого фахового рівня, таких як: 
архітектори, історики, мистецтвознавці, соціологи, 
юристи, політологи, інженери-конструктори, ланд-
шафтні дизайнери та архітектори, реставратори, 
експерти з туризму, лідери великого бізнесу та ін.). 
Найбільш авторитетною вважається рада, у складі 
якої перебуває не менше 2–3-х зарубіжних незалеж-
них експертів, що незнайомі з містом, проте добре 
обізнані з темою. Необхідно взяти до уваги, що 
фінансові витрати на участь міжнародних експер-
тів (дорога, проживання) забезпечують з місцевих 
резервів. Також раз на 2–3 роки формується склад 
міжнародного конкурсного журі для втілення важ-
ливих будівельних та містоформуючих проектів 
чи заходів управління містобудівними процеса-
ми у буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини 
UNESCO.

Висновки зазначеної ради, із врахуванням вис-
новків ICOMOS (міжнародної організації), мають 
рекомендаційний характер (у рамках попередньої 
оцінки) для прийняття остаточних рішень. Осо-
би, які входять до складу інтернаціональної кон-
сультативної ради за своїм призначенням можуть 
також працювати і в рамках аналізу чи техніко-
еко номічних досліджень. У вітчизняній практиці 
архі тектурно-реставраційної справи такий досвід 
ще не застосовувався. Як правило, конкурсні комісії 
створювалися за необхідності, що і призводило 
досить часто до руйнації не тільки автентичного 
вигляду нерухомих пам’ яток, а й значно змінило 
естетичний вигляд містобудівних ландшафтів іс-
торичного середовища в містах України [12, с. 238–
239; 13, с. 12–28]. На жаль, такі проблеми у світовій 
практиці виникали й раніше. У цьому контексті 
напевно влучно і застережливо звучатимуть рядки з 
журналу “Апполон” за 1917 рік: “Революция, даже 
самая мирная и единодушная, всегда грозит физи-
ческой опасностью тем, которые обязаны своим 
бытием низложенному порядку. Не говоря о злом 
умысле, вероятны всякие увлечения и несчастные 
случайности, последствия которых могут оказаться 
роковыми” [14, с. 48].
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заруБежный опыт  
управления ландшаФтами  

историчесКих Городов  
в КонтеКсте Градостроительной  

политиКи уКраины
светлана Беленкова

аннотация. Вопросы сохранения наследия истори-
ческих городов — одни из важнейних в культурном 
пространстве современного общества. Среди 163 стран 
мира Список Всемирного наследия UNESCO (по со-
стоянию на 01.07.2015 г.) насчитывает около 1000 объ ек- 
тов, которые имеют уникальную культурную ценность. 
В этом Списке и всемирноизвестные объекты Украины. 
Те разносторонние процессы, которые происходят в 
градостроительной политике исторических городов по-
казывают, что проблемы налаживания сис темы управле-
ния объектами Всемирного наследия UNESCO и управ-
ления их буферными зонами объединяют специалистов 
самых разных направлений, формируя совершенно но-
вые подходы в развитии современной культуры развития 
исторической градостроительной среды. Статья проил-
люстрирована фотографиями автора 2005–2014 годов.
Ключевые слова: исторический город, план управ-
ления градостроительным ландшафтом, менеджмент-
план, агломерация, культура строительства, культурный 
резерв, “реставрационный вкус”, “визуальная чистота” 
объекта культурного наследия.

foreiGn experience of landscape 
manaGemenT of hisToric ciTies  

in The conTexT of The urban 
planninG policy of uKraine

Svitlana Bilenkova
annotation. Questions of  heritage preservation of  historic 
cities — one of  the most important in the cultural space of  
the modern society. Among the 163 countries in the world 
World Heritage List of  UNESCO (as of  01.07.2015), has 
about 1,000 objects, which have a unique cultural value. In 
this list there are world-famous objects of  Ukraine. Those 
versatile processes that occur in urban policy historical cities 
shows that the problem of  establishing a system of  man-
agement of  world heritage of  UNESCO and manage their 
buffer zones combine specialists of  different directions, 
creating a completely new approaches in the development of  
modern cultural development of  the historic built environ-
ment. The article is illustrated with the images as taken by 
the author within the period of  2005 through 2014.
Key words: historic town, urban planning landscape mana-
gement plan, management plan, agglomeration, culture 
building, a cultural reserve “restorative taste”, “visual purity” 
of  the object of  cultural heritage.
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В конце XVI – первой половине XVII вв. в 
жизни Османской империи наметились негатив-
ные тенденции, с новой силой они проявили себя 
во второй половине XVII в. и особенно в XVIII в. 
Государство постепенно теряло самостоятельность 
и становилось все более зависимым от западноев-
ропейских держав. Несмотря на это, империя на 
протяжении всего XVIII в. пыталась оставаться 
влиятельным внешнеполитическим игроком. По-
нимая, что ее первостепенным соперником ста-
новится Российское государство, султанское пра-
вительство предпринимает разнообразные меры 
по укреплению своих позиций на территориях, 
пребывавших под турецким протекторатом. Среди 
таких мероприятий следует выделить создание на 
пограничных территориях крепостей, отвечавших 
требованиям нового времени. Среди важных регио-
нов, где разверстывалась система оборонительных 
сооружений, следует выделить Керченский полу-
остров, контроль над которым давал возможность 
османам контролировать доступ в Черное море 
из Азовского через Керченский пролив. В то же 
время эта территория была наиболее уязвимой со 
стороны Российского государства.

В XVII–XVIII вв. на Керченском полуострове 
располагалось несколько крепостей Османской 
империи. Это Арабат, Керчь, Ени-Кале и др.

Значение крепостей Керчь и Ени-Кале как 
объектов пристального внимания со стороны Рос-
сийской империи отмечали многие исследователи. 
Среди работ, посвященных крепостным сооруже - 
ниям Восточного Крыма османского периода, сле-
дует выделить записки путешественников XVII –  
начала XIX вв. Эти свидетельства важны для на-
копления научных знаний. Они отличаются про-
странной описательностью, но в них не рассма-
триваются структурные особенности крепостей, 
нет сведений о планировке. Сведения, касающиеся 
происхождения названий, времени строительства 
и дальнейших изменений, отрывочны [Дружинина 
1955; Орешкова 1971; Михайлов 1976; Тимо феенко 
1984; Са нин 1987; Быковская 2002; Быковская 2006; 
Артеменко 2006; Бочаров 2001; Бочаров 2005].

Крепость Керчь располагалась на востоке Кер-
ченского полуострова. Грядово-волнисто-рав нин-
ный Керченский полуостров по происхождению 
связан с геологически близкими районами горно-

го Крыма и Большого Кавказа [Подгородецкий 
1988, c. 24]. По характеру рельефа и геологическо-
го строения полуостров разделяется на две части: 
юго-западную и северо-восточную. Юго-западная 
часть представляет собой слабоволнистую рав-
нину, которая сложена смятыми в складки май-
копскими глинами, и по своим характеристикам 
соответствует погруженной части Крымского ме-
гантиклинория, в то время как северо-восточная 
имеет мелко расчлененный рельеф [Подгородец-
кий 1988, c. 24].

Крепость Керчь располагалась на берегу Кер-
ченской бухты, которая вдается в западный берег 
Керченского пролива. Бухта ограничена мысом  
Ак-Бурун (м. Белый) и мысом Змеиным, находя-
щимся в 5 км к северо-востоку от Ак-Буруна. Совре-
менный уровень глубин составляет 2–5 м [Лоция… 
1985, c. 47]. Керченская бухта имеет несколько при-
метных географических объектов. Обрывистый 
мыс Ак-Бурун (Белый) является юго-западным 
входным мысом Керченской бухты. Гора Митридат 
высотой 91,4 м, располагается на западном берегу 
и господствует над окружающей местностью. Вы-
сокий, каменистый мыс Карантинный выступает 
от северо-восточного берега Керченской бухты. 
Высокий, обрывистый мыс Змеиный находится в 
2 км к востоку-юго-востоку от мыса Карантинный. 
Он является северо-восточным входным мысом 
Керченской бухты. К востоку от мыса Змеиного на 
расстоянии около 370 м к северо-северо-востоку от 
берега простирается риф с глубинами менее 1,4 м  
[Лоция… 1985, c. 57–58]. Вблизи мыса Карантин-
ный и Змеиный лежат небольшие скалистые ост-
рова, препятствующие плаванию.

Крепость занимала центральную часть совре-
менного города Керчь. Границы крепости вписы-
ваются в рамки современных улиц Свердлова – Ди - 
митрова – Ленина, также площадь им. В.И. Ле- 
нина — Адмиралтейский проезд. Морская граница 
изменилась в связи с перестройкой города в конце 
XVIII–XX вв. (ил. 1).

Географические особенности расположения 
крепости, в частности, наличие господствующих 
высот, создавало ряд сложностей при создании на-
дежной обороны. Это относится в первую очередь 
к горе Митридат, в случае установления контроля 
над которой оборона крепости была бы малоэф-
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аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности фортификационных сооружений крепости Керчь 
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фективной. В то же время к северу от крепости 
имелись водные преграды на пути противника. 
Это, в первую очередь, река Мелек-Чесма и пере-
сыхающее озеро.

На формирование ядра крепости повлиял 
ис торический фактор. В профиле крепости явно 
прослеживается преемственность от позднеантич-
ных и средневековых сооружений к фортифика-
ционным сооружениям XVII–XVIII вв. С конца 
XV в. крепость Керчь входила в Кефинский эйя-
лет Кефинского субашилыка [Челеби 1999, c. 97]. 
Керчь была одним из шести административных 
округов (kaza) Кефейского санджака [Бочаров 2005, 
c. 145]. В связи с исчезновением угрозы осады кре-
пости военная администрация санджака посчитала 
излишним тратить средства на перестройку этой 
твердыни. Такая угроза стала маловероятной в свя-
зи с возведением новых фортификационных соо-
ружений, а также расширением границ империи, 
что и привело к превращению крепости Керчь во 
второстепенную.

Во время своего путешествия Эвлия Челеби, 
описывая крепость Керчь, указывает, что крепость 
была отвоевана у “генуэзских франков” в период 
правления султана Баязида Вели. Крепость ста-
ла частью “Кефинского эйялета, это Кефинский 
су башилык” [Челеби 1999, c. 97]. Также путеше-
ственник, цитируя тарих над морскими воротами, 
пишет о том, что “крепость Керчь построил султан 
Баязид-хан, сын Мухаммед-хана…” [Челеби 1999, 
c. 97]. Если исходить из этих сведений, можно за-
ключить, что крепость Керчь стала собственно-
стью османов в период правления султана Баязи-
да II Вели, который приходится на 1481–1512 гг. 
Однако известно, что вторжение в Крым османов 
произош ло ранее, в 1475 г. Расширение турецких 
владений привело к тому, что границы находи-
лись в отдалении от Керчи. Как следствие, в XVI –  
первой половине XVII вв. крепость потеряла свое 
значение.

Крепость Керчь неоднократно становилась 
объектом нападений украинских и донских каза-
ков. Так, в 1556 г. запорожские казаки совместно 
с донскими под руководством Михаила Черкаше-
нина (Еськевича) разграбили окрестности Керчи. 
В 1598 г. запорожцами была предпринята мор-
ская экспедиция в Керченский пролив. Возглавил 
поход атаман Запорожской Сечи Демьян (Семен) 
Скалозуб. Казаки потерпели поражение во вре-
мя морского сражения в Керченском проливе.  
В течение 20–30-х гг. XVII в. казаки неоднократно 
предпринимали попытки штурмовать крепость 
Керчь. В 1631 г. отряд украинских казаков совмест-
но с донскими, общей численностью 1500 человек, 
под руководством гетмана Тимоша Орендаренко 
и кошевого атамана Ивана Кулаги-Петражичкого 
разграбил район от Керчи до Козлова. В окрест-
ностях крепости Керчь казаки высадили десант.

Поход казаков летом 1654 г. на Крым усилил 
тенденцию к заключению русско-украинско-крым-
ского союза. Этому также способствовала борьба 
за ханский престол в самом Крыму [Санин 1987, 
c. 87]. Но резкие изменения во внешней полити-
ке Крымского ханства в 1655 г. вынудили русское 
правительство и гетмана Хмельницкого начать 
орга низацию нового нападения на Крым [Санин 
1987, c. 152–155]. Военные действия весной — ле-
том 1655 г. затронули и Восточный Крым. 6 июля  
1655 г. началась блокада Керченского пролива 
украинскими и донскими казаками [Санин 1987, 
c. 158–160]. В результате, 15 июля 1655 г. была за-
хвачена крепость Тамань, 22 июля началась осада 
крепости Керчь, но захватить город не удалось. 
Надо отметить, что для обороны Керчи в состав 
городского гарнизона вошли и конные сипахи 
[Санин 1987, c. 159]. Интересно то, что в начале 
августа казаки смогли осадить и захватить крепость 
Судак [Санин 1987, c. 159]. Следовательно, мы ви-
дим, что Керченский пролив, имея стратегическое 
значение для Крымского ханства и Османской 
империи, должен был иметь и соответствующую 
надежную защиту, в том числе и от возможных 
посягательств со стороны казачества.

Попытки реконструировать планировку и 
фортификационные особенности крепости Керчь 
на основе исследований ХХ в. и архивных материа-
лов предпринимались С. Г. Бочаровым [Бочаров 
2001, c. 158–59]. По мнению исследователя, кре-
пость Керчь в XV в. представляла собой комплекс 
оборонительных построек, состоящих из основ-
ной линии крепостных сооружений и цитадели  
(ил. 2).

Крепость с напольной стороны окружал ров. 
Ров был водным, наполнявшимся, видимо, морской 
водой. Эвлия Челеби, характеризуя его особенно-
сти, отмечает: “от одного моря до другого проруб-
лен ров” [Челеби 1999, c. 97]. Учитывая, что кре-
пость располагалась на выступавшем в море мысу, 
путешественник воспринимал противоположные 

ил. 1. Крепость Керчь. План 90-х гг. XVIII в., 
нанесенный на современную схему г. Керчи
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берега Керченской бухты как части разных морей, 
возможно Азовского и Черного. Вероятнее всего, 
в 60-е гг. XVII в. ров был заилен, на это указывает 
и Эвлия Челеби: “В этом рву во времена неверных 
протекала морская вода, тогда он был заполнен.  
И теперь его можно открыть, потому что от одного 
моря до другого довольно близко, и тогда крепость 
Керчь окажется как бы на мысу острова” [Челеби 
1999, c. 97–98]. Со стороны моря ров, видимо, не 
был возведен по причине его нецелесообразности. 
Ров был облицован камнем. О наличии кювета во 
рву сведений на данный момент мы не имеем. Как 
отмечает С. Г. Бочаров, крепостной ров был вырыт 
в земле, повторяя конфигурацию линии барбака-
нов. Эскарповые и контрэскароповые одежды были 
облицованы. Контрэскарп представлял собой сте-
ну, сложенную из камня на известковом растворе 
[Бочаров 2005, c. 148]. При укладке камня исполь-
зовалась однорядная система перевязки наружной 
(лицевой) версты контрэскарповой стены. Про-
тяженность рва составляла, по мнению С. Г. Бо- 
чарова, около 480 м [Бочаров 2005, c. 148], по дру-
гим данным — более 500 м [Томилов 1868, c. 192]. 
Высота эскароповой стенки рва была от 10 футов  
(3 м) до около 5,5–6 м [Бочаров 2005, c. 148]. Вы-
сота контрэскарповой стенки рва составляла около 
2,4 м. Контрэскарпных галерей не было. Ширина 
рва доходила до 35 футов (10,5 м).

В отличие от рва, окружавшего внешние кре-
постные стены, ров вокруг цитадели был “… под-
готовлен к любой войне” [Челеби 1999, c. 98]. Ров 
вок руг цитадели был, видимо, неглубоким. Дли- 
на его составляла около 208 м [Томилов 1868,  
c. 192].

Эскарповые одежды куртин основных форти-
фикационных сооружений крепости Керчь были 
каменными, что типично для многих средневеко-
вых крепостей [Шуази 1937, c. 515]. Стены пред-
ставляли собой каменную кладку на известковом 
растворе. При укладке камня использовалась од-
норядная система перевязки наружной (лицевой) 
версты стены. Высота внешних крепостных стен 

составляла около 4,5 м, т.е. неполная эскарповая 
одежда (полуодежда) составляла около 4,2–4,5 м (до 
местного горизонта). Полная эскарповая одежда (с 
учетом глубины рва) составляла около 6,5–7 м. На-
клон стен эскарповой одежды в среднем оставлял 
отношение 1/20 заложения против высоты. По-
добный наклон стен был оптимален, что дополни-
тельно усиливало куртину как в случае воздействия 
активных нагрузок, так и пассивных (оползневая 
деятельность). Необходимо обратить внимание на 
то, что подножие стены имело выраженный излом, 
что типично для средневековых оборонительных 
сооружений [Шуази 1937, c. 517]. Внутренняя по-
верхность стены была отвесной. На имеющихся в 
нашем распоряжении изображениях крепости кор-
дон четко не просматривается (ил. 3). Фундамент 
стен — бутовый, вероятнее всего на известковом 
растворе. Крепость не имела эскарповых галерей.

Защитников крепости прикрывал стандарт- 
ный по форме парапет, представляющий собой 
чередование амбразур с прямоугольными зубца-
ми — мерлонами [Челеби 1999, c. 97]. Исходя из 
иллюст рации крепости Керчь, приведенной в из - 
дании А. Б. Ашика (1821 г.), в мерлонах были про-
резаны дополнительно бойницы (см. ил. 3). Подоб-
ная конструкция позволяла эффективно защищать 
парапет от прямых атак. Также необходимо отме-
тить, что куртина крепости Керчь была приспо-
соблена для размещения артиллерийских орудий. 
При описании крепости Э. Челеби указывает на 
то, что артиллерия располагалась в башнях. Сог-
ласно Э. Челеби, в крепости Керчь насчитывалось 
50 башен. При этом в них располагались орудия 
крупного калибра — пушки шахане. Видимо, глав-
ной целью орудий была защита, в первую очередь, 
порта, приморской части, а также эспланады кре-
пости [Челеби 1999, c. 97–98].

Количество башен, указанное Э. Челеби, яв-
ляется преувеличением. Томилов при описании 
цитадели отмечает две круглых башни и три четы-
рехугольных. Описывая главные крепостные соору-
жения, он не указывает на наличие башен, а лишь 
ограничивается описанием полигона — “Крепость 
собою не регулярна, как бы шести полигонами 
обведена …” [Томилов 1868, c. 192].

Вполне возможно, что в качестве полноцен-
ных крепостных башен Э. Челеби воспринял часть 
эркеров — дозорных башенок небольшого разме-
ра, имевших более широкий сектор обзора за счет 
вынесения за линию фронта укрепления. В стенах 
башенок были прорезаны бойницы, позволявшие 
использовать их в случае осады. Общее количество 
башен в крепости Керчь составляло порядка девяти 
[Бочаров 2005 c. 146–148]. Так, в цитадели было 
пять башен (четыре, или, возможно, пять куртин): 
две круглых, которые особо выделялись в профиле 
крепости. Они были полностью закрытыми, что до-
полнительно усиливало защиту данного узла обо-
роны. Еще три башни были прямоугольными —  

ил. 2. Крепость Керчь.
Схема: I — главные крепостные сооружения;  

II — цитадель крепости Керчь;  
1 — ворота цитадели; 2 — ворота морские;  

3 — главные ворота; 4 — ворота северо-восточные
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ил. 3. Крепость Керчь. Виды начала XIX в.

две из них были обращены к морю с открытой 
горжей, а одна, четырехстенная, была полостью 
закрытой. Башня фланкировала крепостные во-
рота, которые вели в цитадель. Она располагалась 
таким образом, чтобы можно было поражать про-
тивника справа, с наименее защищенной щитом 
стороны.

Главные крепостные сооружения имели в про-
филе четыре башни (шесть, или, возможно, семь 
куртин) [Бочаров 2005, c. 148]. Первая башня, над-
вратная, имела прямоугольный в плане профиль. 
Вторая башня — квадратный. Третья — трапецие-
видный. Четвертая башня была круглая в плане. 
Все башни были закрытыми. Все башни — так же, 

как и куртины — имели парапет, представлявший 
собой чередование амбразур с мерлонами.

Крепость по периметру окружала берма, поз-
волявшая уменьшать мертвое пространство у по-
дошвы башен и куртин. Ширина бермы перед кре-
постными сооружениями составляла около 4,8 м.  
Подобный прием был характерен для большин-
ства древних и средневековых фортификационных 
сооружений.

В крепости, по-видимому, отсутствовали казе-
матированные фортификационные сооружения, 
что было характерно для более поздних крепостей. 
Исключение могут составлять охранительные ка-
зематированные постройки: арсеналы, магазины, 
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расходные пороховые погреба и запасные порохо-
вые погреба. О наличии госпиталя на территории 
крепости Керчь источники умалчивают.

Сообщение между частями крепостных вер-
ков с полем осуществлялось при помощи ворот, 
мостов. Крытых ходов — потерн, соединявших 
крепость с полем через ров — источники не фик-
сируют. Отсутствие сложных путей сообщения с 
полем, подъемов, аппарелей для подъема на контр-
эскарп, сообщений по рву можно объяснить от-
сутствием гласиса — прикрытого пути.

При описании крепости Эвлия Челеби отме-
чает четверо ворот [Челеби 1999, c. 97]. Главные 
ворота (западные) соединяли крепость с эсплана-
дой. Ворота были двойными, поворотными, что 
позволяло иметь разные заслоны с целью предуп-
реждения стремительного захвата ворот в случае 
внезапного нападения противника или же измены 
[Шуази 1937, c. 526]. Интересным является убран-
ство ворот. Между створками, с внутренней сторо-
ны, располагалось мраморное изображение льва 
[Челеби 1999, c. 97]. Трудно сказать, был ли это 
барельеф либо же мраморная скульптура. Над во-
ротами имелась посвятительная надпись-хроно-
грамма — тарих. Восточные ворота располагались 
у гавани. Они были незначительного размера. 
Фак тически это была вылазная калитка. Видимо, 
они были окованы железом, о чем говорит Эвлия 
Челеби: “маленькие железные ворота…” [Челеби 
1999, c. 97]. Над воротами имелась надпись-тарих 
и изображение. Надпись была посвящена султану 
Баязиду. Слева от тариха был расположен мрамор-
ный барельеф с изображением, видимо, грифона 
[Челеби 1999, c. 97].

В цитадель вели окованные железом ворота, 
ориентированные на запад. Над воротами распола-
гался тарих: “Построена крепость Керчь во вре-
мя султана Мухаммед-хана, сына Мурад-хана, да 
продлит Всевышний Бог его халифат. Год 889” 
[Челеби 1999, c. 98]. Дата, указанная на надписи, 
соответствует 1484 г.

Для перехода через крепостной ров перед 
глав ными воротами, ведущими в крепость и цита-
дель, были возведены перекидные мосты. По всей 
видимости, покрытие моста было деревянным на 
каменном основании. Это позволяло, в случае за-
полнения рва водой, избежать разрушения опор, а 
в случае осады — совершить вылазки из крепости 
с целью контратаки войск противника.

Говоря о внутренних вспомогательных соору-
жениях, следует отметить, что в цитадели размеща-
лись продовольственный склад и оружейный склад 
(арсенал) Так, в круглых башнях размещались по-
роховой погреб и артиллерийский склад — правда, 
их размеры были незначительными [Томилов 1868, 
c. 192]. В цитадели имелся собственный пункт за-
бора воды — колодец. На территории крепости 
располагалась мечеть. За пределами цитадели, но 
в границах главных крепостных сооружений, рас-

полагались: цейхгауз, магазины, баня, девять колод-
цев, церковь Иоанна Предтечи, три мечети, одна 
из которых — мечеть Баязида Вели [Томилов 1868, 
c. 192–193]. Вероятно, крепость Керчь имела свой 
водопровод, тянувшийся от подножья горы Мит-
ридат, а также резервуар для воды (цистерну).

Подводя итог, можно среди особенностей кре-
пости Керчь выделить наличие в профиле кре- 
постной ограды приемов, характерных для средне-
вековых оборонительных сооружений. Расположе-
ние крепостных построек не отвечало требованиям 
XVII–XVIII вв. и новым приемам обороны. Фронт 
крепости был построен по внутренней линии по-
лигона, что не позволяло вести эффективную обо-
рону [Теляковский 1855, c. 28–29; Яковлев 2005,  
c. 64]. Крепостные башни не позволяли располо-
жить на них орудия большого калибра. Крепост-
ной ров был довольно узок. Приморские укрепле-
ния не могли противостоять десанту. Требовалось 
дополнительное возведение приморских батарей, 
что позволило бы разместить орудия калибра 12, 
24 фунта, а также 2-пудовые мортиры. Необходимо 
было усиление юго-восточного участка дополни-
тельными передовыми укреплениями, что позво-
лило бы укрепить оборону верков на случай осады, 
а также упредить действия противника в случае 
овладения горой Митридат. Размещение передо-
вых укреплений к северу, северо-западу позволи-
ло бы обеспечить надежную защиту крепостных 
ворот. Крепость не готова была к минной атаке. 
Эффективная оборона крепости Керчь была воз-
можа только при взаимодействии с сухопутной 
армией. Крепостные постройки не создавали воз-
можности эффективно контролировать Керчен-
ский пролив.

После подписания 10 июля 1774 г. Кючук-
Кай нарджийского мирного договора крепость 
Керчь передавалась Османской империей в “пол-
ное, вечное и непрекословное владение Россий-
ской империи”. В 20-е гг. XIX в., в соответствии 
с утвержденным планом реконструкции города, 
фортификационные сооружения крепости Керчь 
были уничтожены.
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КерченсьКа Фортеця  
у xvii–xviii ст.

Юрій Білик
анотація. У статті розглядаються деякі особливості 
фортифікаційних споруд фортеці Керч XVII–XVIII 
ст., знищеної на початку XIX ст. На основі низки дже-
рел зроблена спроба дати характеристику оборонного 
комплексу фортеці, яка розташовувалася в центральній 
частині міста.
Ключові слова: Османська імперія, Керчнеська про-
тока, Керченська фортеця, фортеця.

Kerch forTress  
in xvii–xviii cenTuries

Yuri Belik
annotation. The article discusses some peculiarities of  the 
fortifications in the Kerch fortress, the Crimea, constructed 
in XVII through XVIII centuries and destroyed early 19th 
century Based on several sources, this is an effort to describe 
the fortification system, formerly located wihtin the central 
part of  the city of  Kerch.
Key words: The Ottoman Empire, Karchesky Strait, Kerch 
fortress, fortress.
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Захар’єв В., Шпаковський С . проблеми і напрями збереження земляно-дерев’яних замків…
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володиМир захар’єв, СерГІй шпаковСький

проБлеМИ І НапрЯМИ зБережеННЯ  
зеМлЯНо-дерев’ЯНИх заМкІв XvI–XvII СТолІТь 

На цеНТральНоМУ подІллІ
анотація. У статті проаналізовано результати пам’яткоохоронних досліджень на пізньосередньовічних замках, 
виявлених авторами останніми роками уздовж Кучманського шляху на Центральному Поділлі. Акцентується увага 
на необхідності посилених заходів охорони цих об’єктів з боку держави, задля збереження їх для наступних по-
колінь, зважаючи на специфіку спорудження — переважно з використанням землі.
Ключові слова: пізнє середньовіччя, Центральне Поділля, Хмельницька область, земляні укріплення, замки, 
фортеці.

Вагоме значення у житті мешканців Цент-
раль ного Поділля ХV–XVII століть відігравали 
оборонні укріплення. Особливо після активізації 
татарських набігів на землі Речі Посполитої, котрі 
супроводжувались грабунками подільських сіл і 
містечок та забиранням у рабство. Одним з напрям-
ків, яким діставалися сюди кримчаки, був Кучман-
ський шлях. Він пролягав вододілом між Дністром 
та Південним Бугом. Отож місцеві феодали або ж 
орендарі королівських земель, чиї маєтки лежали 
вздовж Кучманського шляху змушені були убез-
печити себе і своїх підданих від нападників. Для 
цього будували замки.

Ще наприкінці ХIV ст. литовці принесли у 
край традицію кам’яного фортечного будівництва. 
Дотепер вражають своєю могутністю і величчю 
кам’янецька та меджибізька твердині, руїни укріп-
лень у Зінькові, Сатанові, Сутківцях, Рихті, Жванці 
та Панівцях. Про них писали історики та архітекто-
ри: зокрема, Ю. Роллє [26], Є. Сіцінський [19–21], 
О. Пламеницька [17] та інші. Їх та інші подільські 
пізньосередньовічні укріплення позначив на своїх 
мапах України Гійом Левассер де Боплан (1600– 
1673) [1], (іл. 1). Проте зведення кам’яних фортець 
вимагало чимало фінансових і фізичних затрат. 
Тому справжнім дарунком для подолян у другій 
половині XVI – першій половині XVII ст. став 
винахід італійських та голландських фортифіка-
торів — земляно-кам’яні, земляно-дерев’яні і пов-
ністю земляні замки бастіонного типу. Простота 
їхньої побудови не вимагала багато часу та коштів. 
А оскільки вони повністю виконували необхідну 
функцію, то на цій території особливо інтенсивно 
почали впроваджувати новинку. На жаль, у вітчиз-
няних архівах збереглося дуже мало інформації про 
замки такого типу.

Недоліком подібного виду об’єктів (оскільки 
споруджували їх із землі) було те, що після закін-
чення експлуатації, вони були суттєво знівельовані 
природними факторами і не тільки. Варто заува-
жити, що подібні споруди в основному розташо-
вувалися на межі житлової зони, а в XVIII ст., коли 

настали сприятливі часи і розрослися населені 
пункти, міщани здебільшого використовували їх- 
ню територію під садиби. Нові господарі розкопу-
вали бастіони, засипали рови, використовуючи для 
власних потреб каміння з підвальних конструкцій, 
оглядових веж та воріт. Все це ускладнює пошук 
цього типу подільських замків, однак деякі помітні 
лише окові археолога обриси все ж залишаються. 
Саме так у 2011 р. В. Захар’євим (автором статті) 
віднайдено залишки ярмолинецької фортеці.

Об’єкт, про який першим згадав у своїй пра-
ці відомий мандрівник Юст Юль, було виявлено 
майже в центрі теперішнього смт Ярмолинці між 
Хмельницьким шосе та вулицею О. Кошового [13].  
Датський посол, побувавши на початку ХVIII ст. у 
тогочасного господаря містечка полковника Шеп-
пінга, занотував у своєму щоденнику наступне: “по-
дворье его укреплено подобно цитадели двумя башнями и 
валом и кроме того обнесено частоколом, так что овла-
деть им можно не иначе, как с помощью пушек” [24].

Патріарх історичної науки на Поділлі Євфи-
мій Сіцінський в “Археологической карте Подоль-
ской губернии” на початку ХХ ст. повідомив: 
“Ярмолинцы. в местечке, около конной почты — валы 
и развалины. Один вал занят под огород. Здесь был замок 
Яpмoлинcкиx, владевших местечком в XV–XVIII вв.” 
[19, с. 197–354].

У “Приходах и церквях Подольской епархии” 
(1901) вказано: “… в 1445 г. Ярмолинские устроили 
здесь крепость для защиты от нападений турок и татар. 
От этой крепости до последнего времени можно было 
увидеть уцелевшие ворота с двумя башнями… в 1823 г.  
вблизи бывшей здесь крепости случайно выкопана была 
пушка с гербом Ярмолинских…” [18]. Цю інформацію 
майже слово у слово читаємо в 2-томній моногра-
фії “Населённые места Подолии” (1901) відомого 
подільського статиста В. Гульдмана [12].

Через 10 років Є. Сіцінський у книзі “Исто-
рические местности Подолии и их достопримеча-
тельности” уточнив: “… владели этим поселением в 
XV–XVIII в. Ярмолинские — русско-православ ный род. 
в Ярмолинцах они имели оборонительный замок, следы 
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іл. 1. Західний відрізок Кучманського шляху. Фрагмент з карти України Г. Боплана середини XVII cт.

которого сохранились в местечке до нас тоящего време-
ни в виде земляных валов идущих по четыреугольнику и 
въездных ворот…” [20].

У першому десятилітті радянської влади той 
же Є. Сіцінський видав книгу “Оборонні замки 
Західного Поділля XIV–XVII ст.”, яку 1994 р. пе-
ревидав Центр Поділлєзнавства. У ній дослідник 
зокрема писав: “… тепер показують двоє замчищ у 
цьому містечку: стародавнє й новітнє. стародавнє за-
мчище міститься на південно-східному кінці поселення між 
селянськими садибами. тут на площі видно земляні вали 
та рови. можна спостерігати, що замок був трикутний 

по плану: ширина (основа) 50 м, дов жина 85 м. вся площа 
замку забирала приблизно 1/4 гект. коло того замчища є 
церковище, де була колись михайлівська церква…” і далі 
додав: “… новіше замчище в Ярмолинцях містить-
ся ближче до центру поселення; міститься там садиба 
селянина (р. 1901 р. Павла слимки). За планом воно 
квадратове (бік = 68 м.); уся площа цього замку приблизно 
1/2 гект. на рогах чотирикутника були круглі башти, 
але вони не збереглися до наших часів; тут тільки земляні 
насипи. в’їзд був по середині одного боку, а проти нього 
другий на протилежному боці. трохи збереглася до наших 
часів в’їзна брама з півциліндровим склепінням. ту браму 
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з одного й другого боку тепер закладено муром з дверима 
з одного боку, що править тепер за комору. Оповідаючи 
про Ярмолинський замок, треба пригадати, що р. 1823 
випадком знайдено в землі коло давнішого замку гармату 
з гербом Ярмолинських; певне ця гармата належала була 
тутешньому замкові. Збереглася вона в землевласника 
Ярмолинець Орловського. де вона тепер — не маємо ві-
домостей, як не маємо і докладніших відомостей про ту 
пам’ятку старовини” [21].

Посилаючись на праці Є. Сіцінського, архео-
логи І. Винокур, А. Гуцал, С. Пеняк, Б. Тимощук 
та В. Якубовський 1984 р. у “Довіднику з археології 
України: Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська 
області” стисло згадали, що в Ярмолинцях: “є сліди 
середньовічного замку у південно-східній та цент ральній 
частині села” [3].

Небагатослівним щодо місцевого замку був у 
своєму нарисі про Ярмолинці польський дослідник 
Р. Афтаназі: “… осівши в Ярмолинцях, потомки хотка, 
які вживали герб корсак, збудували один з особистих замків 
на Поділлі. його руїни — у вигляді склепованих воріт та 
двох веж існували ще й у другій половині хіх ст.” [25].

Згодом місцевий краєзнавець О. Снігур описав 
оборонні споруди Ярмолинців в історичних нари-
сах про цей населений пункт, сумлінно почерпнув-
ши дані з вищезгаданої книги Є. Сіцінського “Обо-
ронні замки Західного Поділля XIV–XVII ст.”,  
водночас, додавши від себе (не посилаючись на 
джерело), що: “Один з козацько-селянських загонів, на 
чолі якого стояв Федір Шпак, в 1702 році появився на 
території Ярмолинецького ключа… а потім заїхали в 
Ярмолинці і підірвали земляні вали замчиська”, а “…
Одна з брам зберігалася до початку 50-х років хх сто-
ліття…” [22].

Отож, згідно з описами, ближчими до часу 
існування укріплення, ярмолинецький замок це:

а — цитадель з двома баштами і валом;
б — земляні вали, що лежать чотирикутником 

з круглими баштами на кутах;
в — земляні вали, що лежать чотирикутни-

ком, з двома в’їздами: перший по середині з одного 
боку, другий — навпроти нього на протилежному 
боці;

г — земляні вали, що лежать чотирикутником, 
і мурована в’їзна брама з двома вежами.

В результаті маємо двояке уявлення про замок: 
як муроване, так і земляне укріплення. На фото, 
яке подали упорядники сучасного видання “Обо-
ронних замків Західного Поділля XIV–XVII ст.” 
(з уточненням, що його не було в оригінальному 
виданні і воно взяте з пізнішого джерела) бачимо 
лише дуже пошкоджену цегельно-кам’яну стіну з 
двома основами башт або бастіонів, а можливо, 
західного бастіону та в’їзних воріт.

Відтак, можемо припустити принаймні два ета-
пи функціонування цього укріплення. Це підтверд-
жують і проведені в 2011–2012 рр. В. Захар’євим 
обстеження. Замчище — квадратне у плані. Дов-
жини сторін співпадають з обмірами, поданими 

у дослід женні Є. Сіцінського “Оборонні замки 
Західного Поділля XIV–XVII ст.”. Розташова-
не воно між провулком Толбухіна (з півдня) та  
вул. Кошового (із заходу) і Хмельницьким шосе 
(зі сходу). Однак склалося враження, що найімо-
вірніше дослідник особисто не бував на об’єкті, а 
користувався чиєюсь інформацією. (Вважаємо за 
доцільне зауважити, що під час підготовки “Архе-
ологической карты Подольской губернии” осно-
вними інформаторами дослідника були місцеві 
священики або чинов ники).

На жаль, сьогодні на об’єкті не залишилося  
жодної споруди, про які йшлося вище. Тепер тут, 
на західному та південному валу, розташовані жит-
лові та господарчі будівлі 5 місцевих родин. Схід-
ний вал частково підрізаний у 70-х роках минулого 
століття, під час спорудження гаражів. Ескарп пів-
нічного валу є межею між домогосподарствами по 
вул. Кошового. Середина об’єкта лежить нижче 
залишків валів та бастіонів, кути яких фактично є 
найвищими точками замчища — особливо чітко  
це видно на бастіоні між північним та східним ва-
лом, який не забудований сучасними будівлями.

Будівельники минулого вдало використали 
рельєф. Об’єкт розташували з боку найбільшої 
на той час небезпеки північно-східніше містечка, 
тобто, з боку Кучманського шляху. (Варто сказати, 
що найближче до містечка село до Другої світової 
війни мало назву Татаринці. Ймовірно, тут могла 
бути ставка баскаків за монголо-татарських часів).

Ярмолинецький замок був розташований на 
підвищенні між двома долинами, що за 200–250 м  
прилягають до широкої долини річки-притоки 
Ушиці — першої перепони на шляху татарських 
нападників.

Природні умови змусили тогочасних господа-
рів населеного пункту Ярмолинських побудувати 
свій замок з сухим ровом. Зі сходу глибока долина 
підходила майже впритул до стін замку. (У першій 
половині ХІХ ст., коли впорядкували шлях Санкт-
Петербург – Cофія через Кам’янець, початок до-
лини засипали ґрунтом і проклали дорогу з твер-
дим покриттям). Повз західний його бік на схилі 
(паралельної східній) долини проходила тогочасна 
дорога на Шарівку, Меджибіж і Сутківці. Водночас 
північний бік, що на схилі, після викопування рову 
та насипання валу ставав практично недоступним. 
Найуразливішим залишався південний фронт, роз-
ташований майже на рівнині.

На першому етапі функціонування укріплення 
для його посилення також викопали рів та побу-
дували кам’яну в’їзну браму з традиційною ве жею-
баштою для спостереження за підходами до замку 
та ведення навісного обстрілу нападників з рушниць 
чи невеликої гармати. І це було цілком виправдано, 
оскільки брама виходила на містечко і артобстрілу, 
яким можна було цілеспрямовано знищити кам’яну 
споруду з цього боку, апріорі не передбачалося. 
Крім того, татари практично не використовували 

Захар’єв В., Шпаковський С . проблеми і напрями збереження земляно-дерев’яних замків…
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важкого осадного озброєння. Якщо ж врахувати, 
що вали, рови та стіни — лише частина тогочас-
них перепон на шляху ворога, то ярмолинецький 
замок був справді надійним сховком для місцевих 
жителів в період активних грабіжницьких набігів 
кримчаків на Поділля у другій половині ХVI –  
першій половині ХVIІ ст. (іл. 2).

Отож, наявні описи та візуальний матеріал да-
ють підстави вважати первинний замок укріплен-
ням суцільно земляного бастіонного типу, пізньо-
італійської школи, з частковим використанням 
каменю при будівництві системи оборони з тиль-
ного боку. Часом його побудови найвірогідніше 
можна вважати середину XVI століття.

На другому етапі функціонування замку (1703–
1710 рр.) тодішній його власник врахувавши, що 
небезпека може бути і з боку містечка — добудував 
з обох боків від воріт дві башти: типову круглу ви-
соку башту і бастею або дві п’ятикутних, як у замку 
сусідніх Сутківців. Вони були доречними, оскільки 
замок не займав вершину пагорба, а був розташо-
ваний на схилі. З них можна було контролювати 
значно більше території містечка і за потреби ще 
й обстрілювати видолинки, що підходили з пів-
денного сходу та північного заходу та рівнину за 
ними. За такої умови відпадала необхідність у башті 
над ворітьми, адже вона просто заважала б резуль-
тативній стрільбі з вищезгаданих башт на бастіо-

нах. Проте місцеві жителі, котрі зводили житла та 
господарські споруди на валах і бастіонах у дру-
гій половині ХХ ст., повідомили, що при копанні 
траншей на фундаменти, вони не натрапляли на 
давні кам’яні конструкції, окрім окремого плоского 
каменю плити на господарстві С. Бєлінського (вул. 
Кошового, 10) на північному бастіоні. Також вони 
звернули увагу на характер ґрунту, який є переси-
пом. Так що, ймовірно, це все ж були башточки 
над ворітьми або ж камінь з фундаментів повністю 
вибраний. Незважаючи на повідомлення О. Сні-
гура про залишки в’їзної брами, які існували ще в 
середині ХХ ст., досі не знайдено жодного їхнього 
фото чи малюнка. За результатами проведених 
археологом обстежень, хмельницький художник 
В. Юрчак зробив макет укріплення, який згодом 
автори подарували для експонування в історико-
краєзнавчому музеї району.

Давню історію має і місто Деражня. Проана-
лізувавши наявні архівні документи, директор міс-
цевого районного музею О. Кохановський дійшов 
висновку, що “з великою долею вірогідності можна ствер-
джувати, […] саме 1404 рік і є роком перших писемних 
відомостей про деражню” [14, с. 83–85].

В іншій праці О. Кохановського “Надання 
Маг дебургського права Деражні” читаємо: “Після 
викупу деражні королевою Боною у 1538 році поселення 
було зараховане до королівських володінь, і уже незабаром 

іл. 2. Ярмолинецький замок. Первинний вигляд. Графічна реконструкція В. Захар’єва, В. Юрчака
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тут планувалось заснувати місто. Проте здійснити цього 
не вдалося… на початку XVII ст. кількість жителів 
у деражні значно збільшилась, що дозволило польському 
уряду, за сприяння барського старости станіслава жол-
кевського, закласти місто, надавши йому у 1614 році маг-
дебурзьке право”, та “уже на середину XVII ст. тут, крім 
міщан, проживав 41 селянин, у тому числі 31 осілий, 2 
урочні, 8 вільних, а також 5 служок (у замку) і мельник” 
[15, c. 97–100].

Таким чином, маємо конкретне повідомлен-
ня про те, що 5 деражнянців в середині XVII ст. 
працювали у замку, тобто, існування останнього 
на той час є доведеним фактом. Другим важливим 
свідченням є карта Гійома Левассера де Боплана. 
На ній, поряд з іншими укріпленими містами По-
ділля зображено й Деражню. Щоправда, судячи із 
обрисів, автор мав на увазі міські укріплення, а не 
сам замок.

У липні 2014 р. О. Кохановський вирішив 
встановити його місцезнаходження. Для цього за-
просив до співпраці фахівців з Науково-дослідного 
інституту пам’яткоохоронних досліджень Міністер-
ства культури України старшого наукового співро-
бітника, кандидата історичних наук Л. Томілович 
та вченого секретаря цієї ж установи І. Єрзіну, які 
перебували у місті, готуючи історико-архітектур- 
ний опорний план м. Деражні. Їм вдалося визна-
чити перспективні для пошуку місця. А на почат-
ку серпня роботу довершили автори даної статті, 
які детально обстежили територію старої частини 
міста та його околиці. Відтак, залишки замку ви-
явлено у найоптимальнішому для нього місці — на 
північно-західній околиці. Він розташовувався за 
первинним міським укріпленням, над дорогою, що 
вела з містечок Проскурів та Меджибіж до пере-
прави на правий берег р. Вовк і м. Бар.

Залишки замку зафіксовані поблизу примі-
щен ня колишньої волосної школи. Будівельники 
вдало використали рельєф місцевості — середину 
пологого схилу лівого берега р. Вовк. Із заходу та 
півночі ділянку первинно оточували видолинки, 
які були спеціально поглиблені. Приблизно за 
80 м від північного викопано південний рів. Про 
східний рів сьогодні говорити складно, оскільки 
у цій частині ділянки сконцентрована пізніша за-
будова. Тобто, замок був традиційно квадратним, 
побудованим у тогочасному стилі з використання 
земляних валів. Найчіткіше на поверхні прогляда-
ється північний вал висотою до 0,7 м. Перед ним 
розташований рів, що нині має глибину 2–3,5 м  
(іл. 3).

Всі інші — знищені, як і кутові споруди. Пів-
нічно-західний кут, де, логічно, мав бути бастіон 
для контролю за дорогою, на сьогодні не існує. 
Зараз там земля вибрана до рівня дна рову і побудо-
ване сучасне житло. На місці північно-східного та 
південно-західного бастіону теж розміщені сучасні 
будинки. Південно-східний кут сьогодні займає 
заасфальтований майданчик.

На нашу думку, для надійності в’їзд до замку 
був у південному валу. У південно-західному куті 
практичніше було б замість п’ятикутного бастіону 
звести високий земляний насип-підвищення для 
артилерійського контролю за західним сектором 
оборони та перед ним круглу бастею.

Певні відомості про деталі Деражнянського 
замку отримуємо зі статті О. Годованюк “Оборон-
ні споруди Поділля за “Інвентарем 1615 р.” [5]. 
Деражнянський двір “парканом в слупи в коло огород-
жений, паркан гонтом побитий. накриття паркану гон-
том свідчить про те, що ця конструкція мала досить 
значну товщину”. Термін “паркан” тут використаний 
в тогочасному розумінні і авторка дає таке пояс-
нення: “відома з часів київської русі дерев’яно-земляна 
захисна конструкція, яка складалася з городень, широко 
застосовувалася в Україні при будівництві невеликих укріп-
лень ще на початку XVIII cт.” [8, с. 64]. Брама була 
“з дерева тесаного, до котрої ворота подвійні… на гору 
вхід заламаний з балясами точеними, гонтом побитий. 
ганок на трьох сторонах також з балясами точеними” 
[9, с. 68].

У розділі “Міські укріплення” знаходимо, що 
“місто деражня… “острогом дубовим в коло огород жене. 
Брам дві з баштами новими одна гонтом покрита, друга 
недобудована” [10, с. 69]. Проте після цього, опису-
ючи башти, вона зазначила, що “У місті Базалія 
було “башт наріжних та у паркані на різних місцях — 8, 
усі гонтом побиті”. Значно менше їх було в укріпленнях 
деражнянського двору: “башт наріжних чотири, гонтом 
побиті” [11, с. 70]. Ми гадаємо, що тут ненароком 
вийшла підміна понять. Насправді йдеться про ба-
шти міських укріплень. До речі, на початку статті 
авторка наголошувала, що опрацювання тексту 
“Інвентаря” було непростою справою, оскільки 
написаний він старопольською мовою, без розді-
лових знаків, з використання архаїзмів та не надто 
розбірливо [6, с. 60]. На жаль, у статті траплялися 
й перекручення. У нашому випадку, наприклад, 
спочатку написано, що Деражня розташована над 
р. Вовк [7, с. 61], потім — над Горинню [8, с. 64].

іл. 3. Деражнянський замок. Північний рів  
та вал замку
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Цікаво, що місцезнаходження деражнянської 
знахідки повністю збігається з даними на уточненій 
карті Боплана (біля 1670 р.).

Деражнянський, як і ярмолинецький замки 
потребують термінового проведення пам’ятко-
охо ронних заходів, оскільки розташовані на при-
ватних садибах і в будь-який момент можуть бути 
остаточно пошкоджені господарями. Для уточ-
нення датування побудови об’єктів варто провести 
археологічне дослідження, принаймні переріз май-
данчиків шурфами, а надалі — повноцінні архео-
логічні розкопки у вільних від забудови місцях.

З краєзнавчої літератури 70-х років минулого 
століття відомо про залишки побудованої у XIV 
столітті фортеці на околиці с. Яснозір’я Вінько-
вецького району (колишнє с. Бебехи). До отриман-
ня Україною незалежності дослідження пізнього 
Середньовіччя було для археологів під негласним 
табу. Науковці краю і не ставили собі за мету щось 
більше, ніж розміщення досить скупих даних про 
цей об’єкт. Лише у 2013 р., розвідково обстежуючи 
Віньковеччину, замок дослідив у С. Шпаковський. 
Зауважимо, що на карті Боплана вказана назва 
цього села, але укріплений об’єкт не позначений. 
Очевидно, так сталося тому, що картограф мав 
на увазі лише містечка та міста, а такого статусу 
Бебехи ніколи не мали.

Навесні 2014 р. С. Шпаковський спільно з 
І. Михальчишиним вперше провели обміри та 
фотофіксацію цієї важливої пам’ятки пізнього 
Серед ньовіччя. Встановлено, що залишки земляно-
де рев’яного замчища розташовані на мисі (у цент-
ральній частині села), який розташований між  
р. Гримячка, що протікає з заходу та півночі урочи-
ща, і його безіменної притоки — з півдня. Терито-
рію довкола замку і саме подвір’я місцеві мешканці 
використовують під городи.

Витягнутий з північного сходу на південний 
захід, об’єкт займає панівне місце на перешийку 
мису. Він трапецієподібний на вигляд. Довжи- 
на — 135 м, ширина у центрі — 45 м. Будівельни-
ки вдало використали природний рельєф місци-
ни, тому висота валу цього укріплення на крутому 
схилі з північного заходу замку становить біля 8 м.  
Висота інших валів сьогодні коливається від 1,5 
до 4 м (іл. 4).

За формою, зокрема, заломом у середину по- 
двір’я з південного сходу замок подібний до бас-
тіонного. Однак, насправді, у його кутах були 
зведені дерев’яні башти, що було практичніше і 
дешевше, бо, на нашу думку, об’єкт призначав-
ся не для утримування довготривалої осади, а для 
короткочасного захисту від набігів кочівників, ко-
трі, як відомо, не мали у своєму розпорядженні  
гармат.

Судячи з ширини майданчиків, башта № 1 
(західна) та башта № 4 (північна) були квадратни-
ми 4×4 м, тоді як № 2 (південна) та № 3 (східна), 
найвірогідніше, були шестикутними і такого ж роз-
міру.

Для посилення північно-західного флангу на 
валу — майже посередині між кутовими № 1 та  
№ 4 — на рівні в’їзних воріт у заломі, можливо, 
була збудована ще одна, менша башта.

З напільного північно-східного боку перед 
замком чітко простежується фрагмент оборонного 
рову. Його теперішня глибина 2 м, ширина близь-
ко 7 м. На нашу думку, він продовжувався далі —  
до крутого південного схилу: упоперек мису, але 
дещо навскіс, створюючи спільно з вкопаними 
перед ним загостреними колами, потаємними яма-
ми та іншими елементами тогочасного захисту, 
проблему для ворога, який, як відомо, пересувався  
на конях.

іл. 4. Земляне укріплення (замчище) поч. хVіі ст. у с. Яснозір’я  
Віньковецького району Хмельницької області. Вигляд з північного-сходу
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У крайній точці рову, очевидно, розташовував-
ся підйомний міст. Через нього можна було потра-
пити на вузьку смугу землі між схилом мису та 
ровом замку, що вела до села, розташованого за-
хідніше замку. По периметру мису були вкопані 
загострені дерев’яні коли та, можливо, побудовані 
принаймні 2 башти.

В’їзні ворота до замку знаходилися у заломі між 
баштою № 3 та баштою № 4. Перед ними був ще 
один підйомний міст (іл. 5).

На території, де було село, і на подвір’ї замку 
зібрано фрагменти кераміки сірого кольору, поли-
вану кераміку, рештки кахлів (серед них геометрич-
ного типу, зеленого та світло-червоного кольору), 
ковані металеві цвяхи, рештки склянки, мідний ґу-
дзик, дві свинцеві кулі, залізний чоти рьохгранний 
бронебійний наконечник стріли, польські мідні 
та срібні монети (одна — часів Сигізмунда III, 
1620-ті рр.), що дозволяє датувати замчище XVI– 
XVII ст. [23, c. 346]. Рештки деформованого мета-
лу, обгоріла кераміка та камені вказують, що замок 
знищений пожежею.

2014 р. С. Шпаковський розвідково дослідив 
ще одне пізньосередньовічне земляне укріплення 
поч. XVII ст. — у с. Вербка Мурована (Райгород) 
Ярмолинецького району [16, с. 251]. Воно знахо-
диться на лівому високому березі р. Ушиці, в уро-
чищі Турецька Шапка, що на південній околиці 
села. Розвідка показала, що місце для замчища ви-
брано досить вдало: на високому, оточеному яром 
з досить крутими берегами, та долиною р. Ушиці, 
важкодоступному пагорбі. З півночі, заходу та пів-
дня замчище оточене ескарпованими валами. З пів-
денного сходу замчище захищене валом та ровом, 
який перетворений у сільську вулицю, завдовжки 
до 70 м (іл. 6). У північно-західній частині замчища 
досить непогано збереглися залишки ровів на місці 

фундаментів кам’яної споруди розмірами близько 
60×60 м, яку за картою Г. Боплана можна іденти-
фікувати як замок.

Плато мису оточене ескарпами і валами з пів-
нічного сходу (168 м), північного заходу (157 м) 
та південного заходу (169 м). З південного сходу 
замчище захищене валом та ровом, що на сьогодні 
знівельований сільською вулицею. Південний від-
різок має довжину 101 м, північний, який продо-
вжується за 40 м після залому углиб мису — близь-
ко 75 м.

Частину об’єкта перекривають три сучасні 
садиби, інша — під городами. На одній з них, за 
свідченням 85-річної постійної місцевої мешканки, 
була церква. За словами ще її батьків там знайдено 
поховання попа.

На поверхні урочища зібрано фрагменти по-
суду та кахлів поч. XVII ст., трипільської культури 
та ранньо-залізного віку. Простежується горілий 
культурний шар.

іл. 6. Залишки замку, розташованого біля Кучманського шляху  
(с. Вербка-Мурована Ярмолинецького району Хмельницької області)

іл. 5. Татари під Бебехами (тепер — с. Яснозір’я)  
на Поділлі. Реконструкція В. Захар’єва та В. Юрчака
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У західній частині Кучманського шляху — не-
подалік його з’єднання з Чорним шляхом дослід-
ників зацікавили пізньосередньовічні старожит- 
ності с. Маначин Волочиського району, що розта-
шовані на дюноподібному підвищенні між руслами 
річок Брудної і Грабарки. У 1672 році Папський 
посланець Ульріх фон Вердум, повертаючись із 
Запоріжжя, так описав цю місцевість: “ідучи з ку-
пеля весь час з гори, потрапляєш до маначина, куди три 
милі (миля — 7,4 км). це невеличке містечко на ост-
рові серед озера, захищене частоколом. в ньому папський 
і руський храм. належить також князю костянтину 
вишневецькому” [2]. А доступна сьогодні Вікіпедія 
інформує: “У східній частині села ще в XVI столітті 
був збудований замок, який захищав населений пункт від 
ворогів — татар. це місце має вигляд насипу і назива-
ється в народі “Замчисько”. За розповідями тут колись 
викопали частину дзвону та шпагу. також було містечко 
(“містисько”), де розвивались різні ремесла, відбувалась 
торгівля… і сьогодні місцеві жителі цими словами на-
зивають вулиці у селі маначин” [27].

Згідно з паспортом на пам’ятку (охоронний 
договір № 184), що зберігається у Відділі охорони 
пам’яток історії та культури (ВОПІІК) у Хмель-
ницькій області, у східній частині дюноподібного 
підвищення між долинами річок Брудна та Гра-
барка розташований “дитинець городища”. Він — 
овальний, природно захищений зі сходу та заходу 
обривистими стінками ярів; з півдня — крутим і 
високим берегом р. Брудної. Раніше це городи-
ще вважали давньоруським, однак, на нашу думку, 
якщо воно й функціонувало у ХІІ чи першій по-
ловині ХІІІ ст., то досить недовго. Адже головні 
знахідки з сучасної поверхні об’єкта — кераміка та 
монети ХVІ–ХVІІІ ст. Такої ж думки дотримується 
І. Михальчишин, який проводив тут обстеження у 
2006 році. Дослідник подав інструментальні роз-
міри дюни, а саме: висота витягнутого по лінії пів-

денний схід/північний захід підвищення над рів-
нем болотистої заплави 2–5 м, довжина — 1,2 км,  
ширина 70–150 м (іл. 7). Уточнено, що із захо-
ду та сходу городище оточене болотом. Заплава  
р. Брудної — це непрохідне болото (нині частко-
во осушене). Під час добування тут торфу місцеві 
жителі знаходили металеві та дерев’яні речі. Русло 
р. Грабарки було прокопане у ХІХ ст. з північного 
боку городища. Схили підвищення, на якому зна-
ходилося городище, пологі, але південний схил на 
деяких ділянках крутий. Оскільки їх розорюють, 
на поверхні по всій довжині помітні фрагменти 
пізньосередньовічної кераміки, кахлів та скла.

У 2014 р. авторами було проведено дообсте-
ження залишків Маначинського замку (Маначин 1) 
і дюни, на якій він розташований. Інструментально 
встановлено, що довжина останньої близько 1,9 км,  
ширина — 0,38 км, так званий дитинець має дов-
жину 123 м і ширину 88 м. Також виявлено, що на 
дюні було ще одне укріплення — у західній її час-
тині, можливо, укріплена садиба (Маначин 2). Це, 
на нашу думку, було цілком логічним задля захисту 
мешканців цього кутка поселення, які у випадку 
небезпеки могли відстоювати своє добро, а не по-
кидати його напризволяще і втікати до замчища 
(Маначин 1), що за півтора кілометра східніше.

Об’єкт (Маначин 2) у пізньосередньовіччі був 
крайнім західним на дюні. Його надійно захищали 
з півночі, заходу та півдня заболочені долини вище-
названих річок, що саме тут сходилися докупи. Зі 
сходу додатково було викопано рів і заповнено во-
дою. Добиралися сюди, очевидно, через підвісний 
міст. На час існування квадратного зі сто роною 
біля 100 м укріплення його площа була близько 
гектара. Сьогодні місцевими селянами (житлові, 
господарські будівлі та подвір’я яких займають го-
ловну частину об’єкта) освоєно близько 20 м схилу 
долини р. Грабянки. Подані висновки поки що 

іл. 7. Оборонний рів та вал укріплення (Маначин 1 у Волочи ському районі  
Хмельницької області)
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чисто візуальні, адже не проведено шурфування. 
Потрібні стаціонарні дослідження. Втім і цього 
достатньо для висновку, що пізньосередньовічний 
Маначин був надійним прихистком для місцевого 
населення від татарських поневолювачів.

Насамкінець зауважимо, що тема фортифіка-
цій Центрального Поділля, в межах Хмельницької 
області, на жаль, висвітлена дуже поверхово. Ма-
ємо лише фахові розробки щодо Кам’янецького 
та Меджибіжського замків О. Пламеницької та 
Г. Логвина. Гарні задуми у цьому напрямку мала 
археолог Л. Виногродська і навіть розпочала ро-
боти у Зінькові. Однак, через відсутність фінансу-
вання та належного зацікавлення з боку місцевих 
чиновників, розкопки не стали масштабними, а 
фахівець перейшла до сусідньої Вінниччини. На 
жаль, передчасно помер перспективний дослід-
ник О. Глушок [4]. На даний час у цьому напрямі 
працює лише Р. Нагнибіда з Кам’янця-Поділь- 
ського, дисертаційне дослідження якого дотичне до 
теми. Сподіваємось, що нішу заповнять подальші  
дослідження молодшого з авторів цієї статті —  
С. Шпаковського.

Варто зауважити, що новий результативний 
етап вивчення земляних і земляно-кам’яних та 
земляно-дерев’яних укріплень ХVI–XVII ст. Хмель-
ницької області розпочався 2001 року розкопка-
ми митниці-форпосту на підступах до знамени-
тої кам’яної меджибіжської фортеці. Дослідження 
об’єкта, який називають “Замок Ракочі”, між смт 
Меджибіж та с. Головчинці Летичівського району 
Хмельницької області, організував теперішній ди-
ректор Державного історико-культурного заповід-
ника “Меджибіж”, а тоді приватний підприємець, 
О. Погорілець. “Замок Ракочі” займає дюну по-
серед долини р. Південний Буг і складається із за-
лишків 2 земляних бастіонів та 2 кам’яних башт між 
ними, які в давнину були оточені ровом з водою.

Через відсутність постійного фінансування 
дос ліджена лише частина території, але стовідсот-
ково встановлено, що укріплення збудував Рафаїл 
Сенявський на початку 50-х років ХVI ст. Втім, 
проіснувало воно недовго. Згодом, скориставшись 
тим, що міцні морози скували кригою підступи 
до нього та неготовністю гарнізону Меджибізької 
фортеці до такого ризикованого штурму, степови-
ки вдалися до останнього, знищивши митницю-
форпост, яку вже ніхто не відновлював.

Завдяки використанню сучасного пошукового 
інвентарю вдалося дещо привідкрити завісу таєм-
ничості і щодо укріплення у с. Вербка Мурована 
Ярмолинецького району. Там знайдено дві іменні 
бронзові гербові печатки. На одній з них зображе-
но два типи рогів, на іншій — перехрещені мечі 
або стилізовані списи для важкого кіннотника.  
(Такими символами користувалися представники 
родів Рогалів і Замойських) (іл. 8).

Шкода лише, що знахідка потрапила не до 
професійних, а “чорних” археологів, і, відповідно, 

не стала надбанням обласного краєзнавчого музею. 
Та й дізнатися про це нам вдалося лише тому, що 
печатки були виставлені на сайті скарбошукачів, 
де відкрито торгують викопаними в незаконний 
спосіб старожитностями. Хто були ті шляхтичі, 
за яких умов вони втратили своє “достоїнство” — 
поки що не відомо.

Дослідження продовжуються, але безперечно, 
вони мають бути комплексними — з обов’язковими 
розкопками об’єктів західного відрізку Кучман-
ського шляху та скрупульозною роботою в архі-
вах Польщі. Саме це ми й плануємо в наступних 
сезонах.

Проводиться також робота й над виготовлен-
ням належної облікової документації для занесення 
вищезазначених об’єктів археології до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України.
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проБлемы и направления  
сохранения земельно-деревянных 

замКов xvi–xvii веКов  
на центральном подолье
владимир Захарьев, сергей Шпаковский

аннотация. В статье проанализированы результаты 
памятникоохранных исследований на позднесредневе-
ковых замках, выявленных авторами в последние годы 
вдоль Кучманского пути на Центральном Подолье. 
Акцентируется внимание на необходимости усилен-
ных мер охраны этих объектов со стороны государства, 
для сохранения их для будущих поколений, учитывая 
специфику сооружения — преимущественно с исполь-
зованием земли.
Ключевые слова: позднее средневековье, Центральное 
Подолье, Хмельницкая область, земляные укрепления, 
замки, крепости.

problems and conservaTion areas 
earThen-wooden casTles  

xvi–xvii cenTuries  
in The cenTral Tail

Vladimir Zahariev, Sergey Shpakovsky
annotation. The article analyzes the Heritage research 
results in late medieval castles, identified by the authors in 
recent years along the way at the Central Kuchmanskoho 
tail. The attention the need for enhanced protection of  
these facilities from the state, to preserve them for future 
generations, given the specificity of  construction — mainly 
using earth.
Key words: Late Middle Ages, Central Podillya Khmelnytsky 
region, fortifications, castles, fortresses.
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олеСЯ панченко

СТИлІСТИчНІ оСоБлИвоСТІ архІТекТУрИ 
БережаНСькоГо заМкУ

анотація. У статті вперше проаналізовано комплекс пластичного декору замку Сенявських у Бережанах. Ви-
значено і картографовано п’ять різночасових стилістичних груп. Зіставлення стилістичних груп з інформацією 
літературних та архівних джерел про етапи розбудови укріплення дозволило прояснити будівельну періодизацію 
замку в хронологічному проміжку з середини ХVI до кінця ХVII ст.
Ключові слова: замок, Бережани, декор, пластичний декор, Ренесанс, Сенявські, фортифікації.

Si vis pacem, para bellum (лат. “хочеш миру — готуй-
ся до війни”) — історія нашої країни упродовж віків 
засвідчує слушність цієї тези. Саме прямому розу-
мінню її, втраченому в пізніші часи, завдячуємо 
широким розвоєм оборонної архітектури протягом 
ХVІ–ХVIІ століть, що відбувався в річищі загаль-
ноєвропейського поступу мілітарного будівництва. 
Суттєвою особливістю фортець і замків є їхня мо-
заїчність, адже розвиток архітектурно-будівельний і 
еволюція озброєння та способів ведення війни на-
кладали на них свій відбиток, спонукаючи до пос-
тійних перебудов відповідно до вимог часу. Епоха 
Ренесансу приносить не лише потребу в модерні-
зації оборонних укріплень з огляду на розвиток 
артилерії, але й надзвичайну увагу до всіх сторін 
життя, нове почуття прекрасного, котре знаходить 
своє втілення в багатому і розмаїтому білокам’я- 
ному оздобленні. Давні замки в Україні отриму-
вали, по суті, нове, менш суворе обличчя, хоча й 
стосувалося це передусім архітектурного декору —  
в стінах прорізають нові вікна, оздоблюючи їх 
білокам’яним облямуванням, арки в’їзних брам 
вбираються в ренесансові портали, особливого 
розповсюдження набувають аттики з аркатурними 
фризами, у внутрішніх дворах постають аркадні 
галереї.

Наочним зразком усіх цих процесів є замок у 
Бережанах, традиційно датований згідно з па м’ят-
ною плитою над в’їзною брамою 1554 роком 1. 
Нерегулярне розпланування, в основі котрого ле-
жить п’ятикутник неправильної форми, є досить 
типовим, хоч і не надто розповсюдженим для фор-
тець західного Поділля. На думку О. Пламениць-
кої такий план можна пояснити лише існуванням 
напівзруйнованого середньовічного укріплення 
попереднього етапу, залишки якого використали 
при зведенні замку, а отже Миколай Сенявський 
у середині XVІ ст. лише перебудував і модернізу-
вав середньовічний замок. На користь цього свід-
чать “абрис плану мурованого замку — неправильний 

1 напис на ерекційній таблиці нині нечитабельний, зміст 
його наводить у своїй праці о . чоловський [Czołowski, 
s . 69] .

п’ятикутник — у поєднанні з архаїчною системою роз-
міщення башт на флангах кутів укріплення [...], різно-
типність оборонних елементів, численні сліди перебудов, 
відхилення від геометрично правильних форм, непаралель-
ність мурів та різна їхня товщина...” [Пламеницька  
с. 265–266] і дивне розташування готичного в осно-
ві костьолу — впритул до замкового муру.

Укріплення було зведене на острівці між двома 
рукавами р. Золотої Липи, котрі підступали май-
же впритул до стін замку, а заболочена місцевість 
дов кола давала додаткові стратегічні вигоди — “... 
фортифікаційна концепція замку була побудована не на 
притаманному Поділлю принципі — домінування над міс-
том і околицями, а радше на “волинському” принципі —  
низинного укріплення в оточенні водних заболочених пере-
шкод” [Пламеницька с. 258]. Унас лідок державної 
політики радянських часів з випрямлення річок і 
осушення боліт р. Золота Липа має нині дещо інше 
русло ніж у давнину [Мігоцький с. 82], утім, топо-
графічні особливості розташування замку можна 
спостерігати як на старовинних картах і гравю-
рах (іл. 1), так і на світлинах та рисунках початку  
ХХ ст.

Бережанський замок Ю. П. Нельговський на-
водить як приклад “... найбільш послідовно і свідомо 
використаного прийому фланкування кута стін баштами” 
[Нельговский с. 93], і зауважує, що роз ташування 
башт утворює на плані майже правильний три-
кутник, вписаний у п’ятикутник, незважаючи на 
їхню очевидну різночасовість. Так, на західному 
і північно-східному заломі стін замку розташо-
вані дві потужні башти — різко винесена вперед 
п’ятигранна башта-пунтоне і значно м’як ших об-
рисів полігональна (у вигляді половини дванадця-
тигранника) бастейового типу, відповідно; третя 
напівкругла башта (також бастея), розміщена по-
середині південного боку замку і фланкує в’їзну 
браму, розташовану на схід від неї. На східному 
боці замку, поблизу південно-східного залому стін, 
розташовувалася ще одна невелика прямокутна 
вежа, зруйнована під час Першої світової війни.

Двоповерхові житлові будинки прилягали до 
південного, західного і північного мурів, по їхньому 
периметру були розташовані двоповерхові аркадні 
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іл. 1. Бережанський замок. Гравюра 1876 р. (Narodove Archivum Cyfrowe)

галереї. Південний корпус мав високий аттик, оздо-
блений аркатурним фризом з бійницями. Схід-
ний корпус був зведений не всередині двору, як 
інші три, а прилягав до муру ззовні, і за словами  
Г. Логвина “... з боку двору частково збереглися конструк-
ції давнього обходу, або бланкування” [Логвин с. 13] 2. 
Майже впритул (під невеликим кутом) до західного 
оборонного муру розташований замковий костьол 
з двома каплицями. Між костьолом, а власне його 
західною каплицею, і західним корпусом, також 
знаходились якісь приміщення, від котрих утім 
лишилися тільки сліди.

Інформація щодо етапів розбудови Бережан-
ського замку дуже скупа. Найдавнішою частиною 
вважається південний оборонний мур з в’їзною 
брамою, півкругла бастея та прилеглий до них пів-
денний корпус, а також західний оборонний мур, 
постання котрих традиційно пов’язують з ім’ям 
Миколая Сенявського, воєводи руського і гетьмана 
великого коронного. Згідно з М. Мацішевським 
у північній частині замку, яка по смерті Миколая 
Сенявського відійшла у спадок його синові Яну, 
ще 1570 року був розташований дерев’яний корпус 
[Maciszewski 1910, s. 27]. Вірогідно, саме Ян Сеняв-
ський (XVI ст. — 1583 р.) змурував нове помешкан-
ня; саме про його вагому діяльність по перебудові 
замку йдеться у присвяченій йому віршованій епі-

2 рукопис люб’язно надано о . пламеницькою, за що при-
нагідно висловлюємо вдячність .

тафії на надгробку [Maciszewski 1882, s. 20] 3. Однак, 
невідомо, чи проваджувана ним розбудова стосува-
лася тільки західного, чи й північного корпусу — 
так перший був повністю вимуруваний з вапняку, 
а в другому кам’яне мурування мали лише стіни 
та опорні стовпи [Логвин с. 11, 12]. Відкритим є 
питання і про датування західної п’ятигранної та 
північно-східної полігональної башт, котрі, як вже 
зазначалося, Ю. П. Нельговський, як власне і весь 
периметр замку, вважає різночасовими [Нельгов-
ский с. 93–94]. Будівництво східного корпусу, так 
звані “покої нові”, датують XVIІ ст. Східна капли-
ця замкового костьолу належить уже до найпізні-
ших перебудов — вона була зведена французьким 
архітектором Жакобом де Лого в 1729–1730 рр. 
[Nesterow s. 66–67].

Низинне розташування Бережанського замку 
з часом надає йому додаткових переваг — у ХVIІ 
столітті, довкола нього були зведені земляні бас-
тіонні укріплення, виконані в голландській системі, 
внаслідок чого оборонна площа зросла майже в 
шість разів. Достовірного датування цих укріплень 
немає — так, Л. Горницька та Р. Нестеров вважа-
ють, що вони були споруджені в 1619–1626 рр. 
[Горницька с. 56; Nesterow s. 67], а О. Чоловський, 
Р. Афтаназі та О. Пламеницька пов’язують спо-

3  “Mury zamku brzeżańskiego 
Wystawione tak ozdobnem 
Budowaniem dziś osobnem .” [цит . за Maciszewski 1882, 
s . 20] .
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рудження їх з ім’ям Миколая Єроніма Сенявського 
(1645–1683), польного гетьмана коронного, воєво-
ди волинського, посилаючись на спогади Ульріха 
фон Вердума 1672 року [Czołowski s. 69; Czołowski 
Janusz, s. 62; Aftanazy VII a s. 267; Пламеницька,  
с. 267]. Тут варто навести опис Бережанського 
замку фон Вердумом дослівно — “вся ця будівля, 
зок рема зовнішні мури замку, дуже міцна й товста, але 
з багатьма великими вікнами. Замок разом з широким 
підзамчем оточує широкий рів і земляні вали у формі 
видовженого чотирикутника, закладені за теперішніми 
правилами. над ними ще щоденно працюють” [Вердум 
с. 97]. Цей уривок можна трактувати не однозначно, 
по-перше, як свідчення того, що бас тіонна сис-
тема була вже практично сформована, але ще не 
завершена; по-друге, як просту констатацію ро-
біт, котрі там велися, адже бастіони, споруджені 
за голландською системою і укріплені ду бовими 
палями в заболоченій місцевості були далеко не 
віч ні — “Подібні фортифікаційні об’єкти потребували 
постійного контролю за своїм станом, тому їх перебудова 
та модернізація завжди мали місце” [Парацій 2000,  
с. 33]. Друге потрактування вищерозглянутого опи-
су видається вірогіднішим, якщо порівняти мапи 
бережанських укріплень 1720 року і карти комен-
данта замку капітана де Пірха 1775 року, на яких 
видно еволюцію бастіонних фортифікацій замку 
на початку XVIII ст. (іл. 2). Так, карта капітана де 
Пірха відображає розпланування бастіонних укрі-
плень уже після модернізації їх Жакобом де Лого 
в 1729–1740 рр. [Nesterow s. 67], і хоч даний факт 
стосується вже XVIII ст., логічним є припущення, 
що розбудова та вдосконалення цих фортифіка-
цій неодноразово відбувалися і впродовж XVII ст.  
Тому мусимо констатувати просто відсутність відо - 
мостей про їхній первісний план. Варто зауважити 
також, що система бастіонних укріплень Бережан-
ського замку, хоч і відповідала тогочасній фор-
тифікаційній теорії, не мала ідеально регулярної 
структури, а східний бік взагалі був залишений не-
захищеним, ймовірно тому, що “... природні умови 
тут створювали надзвичайно дієвий захист” [Парацій 
2000, с. 34]. Низинна специфіка розташування 
Бережанського замку на місцевості в пізніші часи 
виявилася більш вигідною, ніж характерна для По-
ділля мисова (утім з огляду на довколишні боло-
та, не була вона недоліком і до того). Так, замок 
Сенявських втрачає оборонну функцію лише в 
другій половині XVIII ст. внаслідок дії політичних 
чинників, а саме — першого поділу Польщі.

Ренесансовий декор Бережанський замок 
отримав у період розбудови укріплення Миколаєм 
Сенявським у середині ХVI ст. Елементи ренесан-
сового оздоблення можна поділити на архітектурні, 
що суттєво змінили архітектурне вирішення замку 
(аркадові галереї пристінних корпусів, аттикові за-
вершення замкових мурів) та декоративні, які віді-
гравали роль локального оздоблення фасадів (об-
рамлення порталів і вікон). Виникає питання — чи 

всі ці елементи з’явилися одночасно, чи належать 
до різних будівельних етапів. Це становить інтерес 
не лише з суто мистецтвознавчого погляду, але й з 
точки зору дослідження будівельної історії замку: 
декоративні деталі в даному випадку можуть відігра-
ти роль датуючих елементів. На основі натурного 
обстеження та архівної фотофіксації, виконаної 
в період з початку ХХ ст. до 1950 рр., нами було 
проведено картографування розміщення елементів 

іл. 2. Карта бастіонних укріплень  
Бережанського замку 1720 р. (фрагмент) і 1755 р.  

(виконана комендантом замку капітаном де Пірхом)



– 84 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

декоративного оздоблення у замкових спорудах та 
стилістичну класифікацію їх (іл. 3). Подальший 
порівняльний аналіз декору Бережанського замку 
показав наявність п’яти різночасових стилістичних 
груп, зіставлення котрих зі скупою інформацією 
літературних та архівних джерел про етапи роз-
будови укріплення дозволило вперше встановити 
його будівельну періодизацію в хронологічному 
проміжку з середини ХVI до кінця ХVII ст.

До першої стилістичної групи, котру можемо 
впевнено датувати, з огляду на пам’ятний напис, 
часом перебудови замку Миколаєм Сенявським 
у 1540–1554 рр., відносимо портал в’їзної брами 
(іл. 4) і крихітне віконце, розташоване ліворуч від 
нього. Їхня спільність підтверджується як орнамен-
тальним мотивом з однаковим характером різь-
блення (ромби з квіткою всередині), котрий більше 
не зустрічається ніде в замку, так і функціональною 
єдністю.

Портал брами Бережанського замку має склад-
ну двоярусну композицію, дуже подібну до зовніш-
нього порталу верхнього замку в Язловці, доповне-
ну обрамленням невеликої хвіртки, поставленим 
майже впритул до брами. Від нижнього ярусу до 
нашого часу відносно вціліла лише частина антаб-
лементу, тож судити про нього можемо лише за 
світлиною початку ХХ ст., (на котрій він показаний 
з втратами), і старовинною гравюрою, яку не варто 
трактувати як цілковито достовірне зображення 4. 
Стійки нижнього ярусу порталу не мають капітелей, 
хоча, ймовірно, вони мали п’єдестали, нерозкре-
пований антаблемент (“карниз – фриз”). Верхній 
ярус порталу (іл. 5) обрамляє пам’ятну білокам’яну 
дошку з нечитабельним написом та геральдичну 
композицію над нею, з п’ятьма гербами (з фор-
мою тарчі загалом аналогічною до використаної 
у Язловці), скомпонованими навколо централь-
ного герба “орел у короні”. Стійки мають капітелі 
і п’єдестали у вигляді волюти, декорованої дубо-
вим листком, антаблемент має структуру “карниз – 
фриз – карниз”. Широкий архівольт декорований 
рельєфними розетками (у версії, характерній для 
п’ятипелюсткової геральдичної “ружі порай”).

Над гербом Королівства Польського розташо-
ваний, вірогідно, герб Леліва (герб роду Сеняв-
ських) [Paprocki s. 480, 487]. Лівий верхній щит 
зі скошеною справа стрічкою та геральдичними 
ружами “порай” на ній є польським гербом “Доліва  
відмінний” або “Dyrn” (“Dyhrn”) [Ostrowski s. 117].  
Бартош Папроцкі не наводить серед власників гер-
ба “Доліва” представників роду Сенявських [Pap-
rocki s. 237–242], відтак, можливо, йдеться про якусь 
споріднену родину. Правий нижній щит може бути 
варіантом старовинного польського герба Голобок 
(Hołobok), на котрому також зображувалася об-
різана половина лосося (однак не по діагоналі, як 
у Бережанах, а вертикально) [Paprocki s. 394–395], 
право на відміну цього герба мав рід Цебровських, 
до котрого належала мати Миколая Сенявського 

4 по-перше, на гравюрі портал має видовжені у висоту 
пропорції в межах першого ярусу, що можна віднести 
на рахунок природного підйому рівня ґрунту на час ви-
конання світлини . по-друге, значне збільшення висоти 
і ширини другого ярусу порталу відносно першого явно 
недостовірне; крім того, антаблемент першого ярусу 
на цьому рисунку є розкрепованим, що не відповідає 
дійсності з огляду на збережену в натурі праву частину 
карнизу .

іл. 3. План-схема першого та другого ярусів 
Бережанського замку:

1 — південний корпус; 2 — південна бастея; 3 — п’яти-
гранна вежа; 4 — західний корпус; 5 — полігональна 
вежа; 6 — східний корпус. A, B, D, E, L — перша 
стилістична група (1540–1554); M, N — друга стилістична 
група (1569–1583); F, G, H, K, I, J, V — третя стилістична 
група (1626–1672); S, T, U — четверта стилістична 
група (1666–1683); O, P, Q, R — п’ята стилістична група 

(остання чв. хVII ст.)
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іл. 4. Зовнішній мур південного корпусу Бережанського замку з в’їзною брамою.  
Світлина автора. 2014
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Агнешка Цебровська (саме вона й успадкувала Бе-
режани 1508 року по смерті Петра Цебровського). 
Два інших герби через втрати достовірній іденти-
фікації не підлягають.

В оздобленні використані орнаментальні мо-
тиви як типово ренесансові — гільйош, дентикули, 
намистини, розетки у вигляді “ружі-порай”, так і 
народні (характерно українські) — ромби з квітка-
ми всередині на стійках нижнього ярусу. Цікавим 
нетиповим елементом є зображення представни-
ків тваринного світу на фризі між антаблементом 
і архівольтом верхнього ярусу — двох риб, рака 
і, ймовірно, ящірки. Ці зображення, бодай дещо 
спрощено і стилізовано, передають, перш за все, 
характерні риси реальних істот (принаймні наскіль-
ки про це можна судити по старій світлині).

Загалом збереженість порталу є поганою не 
лише через втрати суттєвих частин, а й через 
знач ну ерозію каменю, внаслідок чого навіть на 
збережених елементах верхнього ярусу різьблення 
може не прочитуватися зовсім. Подібність ордера 
і наявність спільних рис у декорі бережанського 
і язлівецького порталів, — враховуючи гіпотезу 
Б. Геркена про можливу приналежність авторства 
в’їзних порталів Бережанського і Язловецького зам-
ку одному архітекторові [Guerquin s. 110], — робить 
для бережанського порталу актуальним припущен-
ня, про існування в минулому оздобленого архі-
вольта і парусів у композиції не лише верхнього, 
як нині, а й нижнього ярусу.

Від крихітного віконечка, розташованого на 
першому ярусі ліворуч від брами, вцілів лише 
архі травний блок, прикрашений гострокутними 
ромбами із вписаними в них розетками (подібний 
ор намент прикрашав фриз і стійки нижнього яру-
су порталу), а також сандрик у вигляді “карниз – 
фриз – карниз”.

З певною пересторогою можемо додати до 
цієї стилістичної групи два вікна першого ярусу 
п’ятигранної західної башти-пунтоне. Їхні обрам-
лення, котрі мають найкращий ступінь збережено-
сті порівняно з іншими елементами декору замку, 
є безумовно одночасовими, хоча досить суттєво 
різняться між собою. Спільними для них є склад-
не перспективне профілювання лиштви, геоме-
тризований стрічковий орнамент по периметру, 
профілювання підвіконного карниза та наявність 
сандрика з сильно винесеним складнопрофілова-
ним карнизом і фризом під ним. Праве вікно ви-
рішене складніше — основи стійок завершуються 
прямокутною площиною з канелюрами, карниз і 
фриз сандрика виразно розкреповані. Декоруван-
ня цих обрамлень, з одного боку, не має спільних 
елементів із Бережанським порталом, однак, на 
одному з них (правому) (іл. 6) повторюється мотив 
“пірамідок”, утворених рядами випуклих цилін-
дрів, розташованих на гладкому фризі, який у дещо 
здрібненому вигляді спостерігаємо на зовнішньому 
порталі в’їзної вежі Язловецького замку, датова-
ному 1556 р. З огляду на вищезгадану ймовірність 
приналежності в’їзних порталів Бережанського і 
Язловецького замку до творчості одного й того ж 
архітектора, ідентичність специфічного, не загаль-
новживаного орнаментального елемента, дозволяє 
нам віднести обрамлення цих вікон до перебудов, 
які відбувалися в середині XVI ст. Краща збереже-
ність обрамлень може бути пояснена захищеним 
розташуванням у дворі замку, що неодноразово 

іл. 6. Праве вікно розташоване на першому ярусі 
внутрішньої стіни західної башти Бережанського 

замку. Світлина автора. 2014

іл. 5.  Другий ярус зовнішнього порталу в’їзної брами 
Бережанського замку. Світлина автора. 2014
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витримував облоги, котрі, безумовно, спричи-
нили руйнацію зовнішнього порталу замкової  
брами.

Також до першої стилістичної групи, ймовір-
но, належить невелике вікно другого ярусу пів-
нічної грані західної башти-пунтоне, обрамлен-
ня якого споріднює з вищезазначеними загальна 
композиція, профілювання лиштви, застосування 
“гільзового” декору на стійках, а також підвіконний 
карниз. Утім, точне датування цих вікон потребує 
подальших спеціальних досліджень.

Другу стилістичну групу становлять вікна за-
хідного корпусу, від яких нині залишилося лише 
два майже ідентичних і вкрай погано збережених 
обрамлення. Оформлені вони були, наскільки 
можна судити, ідентично — профільована лишт-
ва, над нею — карнизний сандрик, оздоблений 
намисти нами з котушками, та, можливо, лускатим 
орнаментом. Завершує вікна профільований під-
віконний карниз. З огляду на те, що західний кор-
пус був змурований Яном Сенявським (XVI ст. –  
1583 р.) після 1569 року, а також беручи до уваги 
певну скромність декору, можемо припустити, при-
належність цих білокам’яних обрамлень до першо-
го будівельного етапу цього замкового корпусу. 
Якщо наше припущення є вірним, то часові межі 
появи другої стилістичної групи лежать між 1569– 
1583 р.

До третьої стилістичної групи належать вели-
кі багато оздоблені зовнішні віконні обрамлення, 
розташовані на південному оборонному мурі над 
порталом головної брами, і, нині втрачені, внут-
рішні вікна другого ярусу південного корпусу, а 
крім того, — аналогічне вікно напівкруглої півден-
ної бастеї та обрамлення ніші (іл. 7) на південній 
грані п’ятикутної західної башти-пунтоне, поєднані 
спільним композиційним вирішенням і характер-
ним орнаментальним мотивом декору. Тут сповна 
проявився розвій різних варіацій гільйошу — на 
стійках та на фризах: туго сплетений або ж з чер-
гуванням розпущених ланок, оздоблений великими 
розетками або ж скромний класичний варіант без 
них. Утім, незважаючи на таке розмаїття тракту-
вання цього орнаменту, в багатьох випадках ви-
никає відчуття характерного почерку (руки) одного 
майстра різьбяра. З певною обережністю можемо 
віднести до цієї групи і два збережені вікна другого 
ярусу внутрішньої грані п’ятикутної західної башти-
пун тоне, де спостерігаємо подібне композиційне 
вирішення з використанням гільйошу як на стійках, 
так і на фризі. Найсуттєвішою відмінністю цих 
обрамлень від інших, що складають цю групу, є 
відсутність сандрика. Однак, оскільки стіна, на якій 
вони розташовані, вкрита тиньком, можна припус-
тити, що сандрики було відбито, і під фасадним 
тиньком приховано білокам’яні блоки збитих про-
фільованих карнизів.

У датуванні цієї групи, як і у визначенні загаль-
ної хронології привнесення ренесансової стиліс-

тики в архітектуру Бережанського замку, у вели-
чезній нагоді стає нам неопублікований рукопис 
Г. Логвина. Так, вчений вважає, що вікна другого 
ярусу південного оборонного муру було проріза-
но пізніше: “на другому поверсі наличники з тесаного 
каменю відносяться не до первісного будівництва, а до піз-
ніших перебудов, бо видно розтесане мурування до кам’яних 
луток. Особливо це помітно з боку двору, де крок вікон не 
збігається з кроком аркатури” [Логвин с. 8]. З огляду 
на те, що облаштування таких великих і багато 
оздоблених вікон погано коор динується із обо-
роноздатністю (як приклад протилежного можемо 
навести крихітне віконце поряд з брамою), логіч-
ним є припущення, що це могло відбутися лише 
після часткової втрати замком провідної воєнної 
функції, а це могло відбутися не раніше, ніж були 
зведені бастіонні фортифікації довкола нього. Як 
було з’ясовано раніше, вірогідною датою початку 
спорудження їх є 1619–1626 рр. 5, хоча невідомим 
залишається їхнє первинне розпланування, а, від-
повідно, і загальна масштабність та надійність. Тут 
варто знову навести уривок опису Бережанського 
замку Ульріхом фон Вердумом: “вся ця будівля, зок-
рема зовнішні мури замку, дуже міцна й товста, але з 
багатьма великими вікнами” [Вердум с. 97]. Таким 
чином, можемо датувати постання цієї стилістичної 
групи у період 1626–1672 рр.

Четверту стилістичну групу, до якої відносять-
ся обрамлення вікон східного замкового корпусу, 

5 принагідно зауважимо, що саме в цей час (1617–1621) 
було споруджено бастіонний новий замок у кам’янці-
подільському [о . пламеницька 2012, с . 392–409] .

іл. 7. Ніша, розташована на південній грані західної 
башти Бережанського замку. Світлина автора. 2014
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споріднює вкрай погана збереженість: від декора-
тивного оздоблення вікон лишилися тільки нечис-
ленні сліди у вигляді фрагментів поясків, прикра-
шених “гільзовим” орнаментом. Варто відзначити, 
що цей орнаментальний мотив, хоч і зустрічався 
у вищерозглянутому декорі, в даному випадку має 
істотні відмінності — закруглені канелюри, опере-
зані вузькою стрічкою з трьох боків. Спорудження 
цього корпусу, так званих “нових покоїв”, Р. Аф-
таназі пов’язує з Миколаєм Єронімом Сенявським 
[Aftanazy VII a, s. 267]. Принагідно згадаємо також 
інформацію Ульріха фон Вердума, котрий відвідав 
Бережани саме за його часів: “пан хорунжий на-
казав, крім того, ще більше прикрашати цей за-
мок і ремонтувати” [Вердум с. 96]. Таким чином, 
часові межі звужуються до проміжку 1666–1683 
років (зок рема до отримання 1666 року Миколаєм 
Єронімом Сенявським посади командувача коро-
лівської охорони (strażnik wielki koronny), останній, 
імовірно, не мав достатніх коштів для розбудови 
замку, оскільки його батько Адам Єронім Сеняв-
ський (1623–1650), писар польний коронний, за-
лишив по собі великі борги).

До п’ятої стилістичної групи відносимо іден-
тичні білокам’яні обрамлення вікон північно-схід-
ної полігональної башти (іл. 8), котрі згідно з  
Г. Лог вином були переоблаштовані з первісних 
бійниць [Логвин с. 12]. Шість вікон другого ярусу, 
ймовірно, були оформлені ідентично, наскільки 
про це можна судити з огляду на їхній нинішній 
стан — два з них збереглися відносно непогано, 
від трьох вціліли лише фрагментарні залишки, а 
одне знищене цілковито. Оздоблені вони досить 
просто — про фільовану лиштву оперізували нео-
рнаментовані широкі пояси, згори, ймовірно, був 
вузький фриз (або карниз — можна зауважити 
лише наявність білокам’яної плити), унизу про-
фільований підвіконний карниз.

Незаперечним є той факт, що заміна бій-
ниць на вікна у бастеї, розташованій на східно-
му боці замку, котрий не був захищений бастіон-

ними укріп леннями, могла відбутися лише після 
втрати замком оборонного значення. Датувати 
цю групу більш-менш вірогідно ми не можемо, 
втім, імовірним є припущення, що ця перебудова 
могла бути здійс нена лише наприкінці XVIІ ст.,  
у часи певного послаблення воєнної напруги (за-
вершення польсько-українських воєн, під час яких 
Бережанський замок тричі витримав облогу — у 
1648, 1655, 1667 роках [Aftanazy VII a s. 267], та 
поразки турецької навали на Європу; 1675 року 
турецьке військо не наважилось штурмувати дуже 
потужні, як на той час укріплення [Пламеницька 
с. 267–268]).

Від порталу, що прикрашав вхід до п’ятикутної 
західної башти, нині зберігся лише слід у вигля-
ді заглиблення в стіні. Приблизне уявлення про 
його вигляд можемо скласти лише завдяки архів-
ним світлинам, зробленим перед Другою світовою 
війною (іл. 9). Півциркульну арку порталу з орна-
ментованим архівольтом із рельєфним замковим 
каменем, фланкують стійки з капітелями, сильно 
винесеними широкими імпостами і п’єдесталами. 
Розкрепований антаблемент, як і на головному фа-
саді, має структуру “карниз – фриз – карниз”. На 
фризі геральдична композиція утворена трьома 
гербами; білокам’яний блок, що становив ліву час-
тину, нині вмурований з зовнішнього боку західної 
стіни на рівні близько 1 м над землею ліворуч від 

іл. 8. Полігональна бастея Бережанського замку, 
вигляд з півночі. Світлина автора. 2014

іл. 9. Портал входу до західної башти  
Бережанського замку. Світлина до 1914 року.  

(Biblioteka Narodowa, Warszawa)
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п’ятигранної башти. З орнаментального оздоблен-
ня можна відзначити лише розетки у вигляді про-
стої квітки у квадратних заглиблених поличках, 
що прикрашають стійки, та цікавий маньєристич-
ний характер фриза — гербові щити на котрому 
тримають розташовані між ними два гротескних 
чоловічки в незвичній позі “шпагат”.

Віднести даний портал до певного етапу пе-
ребудови замку не видається можливим. З одного 
боку він стилістично близький до порталу в’їзної 
брами — розкрепований антаблемент у формі 
“карниз – фриз – карниз”, орнаментовані стійки, 
загальна відносна площинність декору — виразно 
винесеним елементом виступають лише карнизи та 
імпости. Також розетки в заглиблених поличках, 
котрими оздоблені креповки фриза, дуже подібні 
до розеток, розташованих у квадратах, на фризі 
лівого вікна п’ятикутної башти-пунтоне (власне 
найближчого до даного порталу), котре відносимо, 
як і в’їзний портал до першого будівельного етапу. 
Однак, незважаючи на вищенаведені аргументи, 
різна форма “тарчі” гербів, розміщених на цих 
порталах, переконливо свідчить про їхню різно-
часовість.

Щодо двоярусних аркадових галерей внутріш-
нього двору, котрі до нашого часу не вціліли, варто 
зауважити, що крок аркад не координувався з роз-
ташуванням вікон на фасаді південного корпусу, 
на відміну від фасаду корпусу західного, де певне 
співвідношення проглядається. Можна було б ви-
словити здогад, що галереї споруджувались вод-
ночас із західним корпусом, однак оскільки аркади 
були силоміць вштраблені в його кам’яне муруван-
ня (сліди чого існують і донині), така гіпотеза є 
достеменно хибною. Тут знову можна зацитувати 
нотатки Ульріха фон Вердума: “на кожному поверсі 
багато гарних кімнат, на третьому ж навколо подвір’я 
йде ажурна галерея з гарними колонами, дуже добре ви-
конана з сірого каменю” [Вердум с. 96]. Вислів “на-
вколо подвір’я” може стосуватися либонь тільки 
кута, утвореного західним і північним корпусами. 
Отже, якщо припустити, що в опис при перекладах 
вкралася помилка і йдеться насправді про “ажурні 
галереї” до третього поверху, а не на ньому, то 
на 1672 рік аркади вже прикрашали внутрішнє 
подвір’я замку.

Підсумовуючи, можемо констатувати, що шлях 
дослідження декоративного оздоблення фортифі-
каційних об’єктів є перспективним саме з точки 
зору отримання серйозної допоміжної аргументації 
на користь висновків архітектурно-археологічних 
досліджень. Порівняльний аналіз ренесансового  
декору Бережанського замку показує наявність п’я-
ти різночасових стилістичних груп, зіставлення 
котрих з різними будівельними етапами, доводить, 
що остаточно характеру палацу-резиденції замок 
набув лише наприкінці XVII ст. Наявність п’я ти 
етапів свідчить, що процес зміни функціонально-
го призначення з бойового на резиденціональне 

відбувся не відразу, а тривав упродовж півтора сто- 
літь — з 1540 р. до кінця ХVII ст. Ці зміни поляга-
ли: а) у зміні зовнішніх елементів архітектури замку 
(свідченнями чого є розтесані на вікна й оздоблені 
колишні бійниці башт і мурів); б) добудові й оздоб-
ленні житлових корпусів замкового двору.

Уперше встановлена будівельна періодизація 
реконструкції Бережанського замку в хронологіч-
ному проміжку з середини ХVI – до кінця ХVII ст. 
виглядає наступним чином.

Перший етап (1540–1554): реконструкція се-
редньовічного замку Миколаєм Сенявським. На 
цьому етапі було споруджено полігональну башту-
пунтоне, а також оздоблено південний фасад з в’їз-
ною брамою.

Другий етап (1569–1583): будівництво північ-
но-західного корпусу на замковому дворі.

Третій етап (1626–1672): оздоблення південно-
го корпусу вінцевим парапетом з аркатурою. Прав-
доподібно, до цього ж часу належить і добудова до 
замкових корпусів аркадових галерей (це питання 
потребує додаткових архітектурних дос ліджень).

Четвертий етап (1666–1683): продовження ре-
конструкції східної частини замку.

П’ятий етап (1675–1700): переобладнання пів-
нічно-східної башти під житло.
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стилистичесКие осоБенности 
архитеКтуры БережансКоГо замКа

Олеся Панченко
аннотация. В статье впервые проанализирован ком-
плекс пластического декора замка в Бережанах. Опреде-
лены и картографированы пять разновременных сти- 
листических групп. Сопоставление выявленных стили-
стических групп и сведений из литературных и архив-
ных источников об этапах возведения укрепления дало 
возможность прояснить периодизацию строительства 
замка в хронологическом промежутке с середины ХVI 
до конца ХVII века.
Ключевые слова: замок, Бережаны, декор, пластиче-
ский декор, Ренессанс, Сенявские, фортификации.

sTylisTic feaTures  
of The archiTecTure  

of The berezhany casTle
Olesia Panchenko

annotation. The article is first-time given analysis of  the 
complex of  architectural decor and ornament of  Berezhany 
castle. Stylistic groups of  different times are defined and 
mapped. Comparison of  stylistic groups and data from 
literature and archive sources about the stage of  building 
of  the fortifications, allowed to clarify building periods of  
the castle from the middle of  the sixteenth to the late sev-
enteenth century.
Key words: castle, Berezhany, architectural decor, architec-
tural ornament, Renaissance, Sieniawski, fortifications.
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СУчаСНИй СТаН вИвчеННЯ  
ТрИпІльСької кУльТУрИ  

На ТерИТорІї кИєва І передМІСТЯ
анотація. Стаття присвячена історії дослідження пам’яток трипільської культури території Києва і передмістя, а 
саме поселень і могильників етапів В ІІ — С ІІ. Висвітлено основні гіпотези, щодо історії трипільського населення 
Київського Подніпров’я. Звертається увага на потребу збереження археологічної спадщини.
Ключові слова: трипільська культура, Київське Подніпров’я, давні поселення і могильники.

Наприкінці ХІХ століття розпочалось дослід-
ження трипільської культури не лише в Києві, а й в 
усьому Подніпров’ї. За понад століття на території 
міста і околиць було локалізовано та частково до-
сліджено більше двох десятків місцезнаходжень: 
Смородинського узвозу, Кирилівських висот (са-
диби Багрія, Зіваля і садиба Світославського), Ви-
гурівщини, Сирця 1–4, Копилівської вулиці (Ки-
рилівська церква), вул. Великої Житомирської, 
Львівської площі, Киселівки (Замкова гора), Ко-
пирового кінця (Киянівський провулок), Старо-
київської гори (садиба Петровського), вул. Воро-
шилова, 19 (вул. Ярославів Вал), Липок (Кловський 
струмок), Києво-Печерської лаври, Софіївської 
Борщагівки, Видубичів (Чайка), Червоного Хуто-
ра, Лисої гори, Корчуватого, Бортничів, Пирогова, 
Чапаївки (Віта Литовська) та Межигір’я (іл. 1). Ко-
жен з досліджених пунктів (крім Львівської площі, 
Копиревого кінця, Великої Житомирської, садиби 
Петровського, Ярославового валу, що ймовірно 
належать до одного поселення етапу С І на Старо-
київській горі) [20, с. 11], був частиною давніх по-
селень, що розташовувались переважно на пагор-
бах правого берега Дніпра. Два з них — Бортничі 
і Вигурівщина, та один кремаційний могильник  
Червоний хутір, розташовані на першій надзаплав-
ній терасі лівого берега Дніпра.

Ці пам’ятки переважно репрезентують пізній 
етап (С ІІ) розвитку культурно-історичної спіль-
ності (далі КІС) Кукутень-Трипілля в межах регіону 
Київське Подніпров’я, де загалом на даний момент 
відомо до 120-ти пунктів від кінця етапу В ІІ — до 
кінця етапу С ІІ (3900 до 2900 рр. до н.е.) і одне 
місцезнаходження етапу В І – В ІІ. Межами цього 
регіону, в яких зосередились дані пам’ятки, є тери-
торія від впадання річки Унави в Ірпінь на заході, 
до впадання Остра в Десну на сході та від широти 
впадання Прип’яті в Дніпро на півночі, до русла 
Трубежу на півдні (див. іл. 1).

Розташування на території Києва і околиць 
значної кількості поселень зумовлене фізико-гео-
графічними особливостями місцевості. Високі ді-
лянки плато правого берега Дніпра, порізані ярами 

і балками, відповідали вимогам давніх землеробів 
як зручні для проживання та ведення господарства, 
а також захисту поселень. Саме тут були природні 
переправи через Дніпро, а трохи вище за течією —  
гирло Десни, басейн якої трипільці також активно 
освоювали. Як зазначав відомий дослідник ранньо-
середньовічного періоду Київської землі П. П. То- 
лочко, територія сучасного Києва була надзвичай-
но привабливою для давнього населення з огляду 
на її неприступність. Київські пагорби височіли на 
80–100 м над рівнем Дніпра, з усіх боків оточені 
річками Либідь, Хрещатик, Клов, Почайна, Глибо-
чиця та іншими, що створювало безліч природно 
укріплених гір: Старокиївську, Замкову, Щекавицю, 
Лису — ніде в Подніпров’ї більше так не сконцен-
трованих, як тут [35]. Вибір цих місць для поселень 
зумовлений не лише традицією, що передбачала 
землеробський характер господарства, а отже й 
вимагала відповідних ґрунтів на плато. Місцева гру-
па трипільських пам’яток, як і інші, сформувалася 
довкола водних артерій, центральною серед яких 
для східного ареалу Трипілля є Дніпро [10, с. 109]. 
Таким чином, крім мікрорегіону Київських гір, за 
специфікою розташування виділяються й інші — в 
басейнах річок Ірпінь, Десна, Трубіж, Стугна.

Забудова міста в останні століття зумовила зна-
чні руйнації археологічних об’єктів, зокрема й по-
селень трипільської культури, що часто призводило 
до виявлення їх цінителями старовини, а пізніше й 
професійними археологами. Більшість з поселень 
займають схили Юрковиці, Замкової і Староки-
ївської гір (іл. 2), де пізньотрипільський шар вже 
зазнав значної руйнації об’єктами давньо руського 
часу і пізніших епох. Підвищена топографія посе-
лень, очевидно, зумовлена природною потребою 
в їхньому захисті, що ставало особливо актуаль-
ним у періоди погіршення клімату. Такі зрушен-
ня спричинили конфлікти в середині всієї Куку- 
тень-Трипільської спільності, адже призводили до  
переселення на вже зайняті спорідненими племе-
нами території. Схожа ситуація відбувалася на етапі 
В І, коли суттєво зросла кількість зброї на при-
родно укріплених поселеннях. На етапах С І і С ІІ  
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іл. 1. Карта поширення трипільських пам’яток етапів С І і С ІІ в Київському Подніпров’ї:
1 — Пустинка 5 (Мнєво, ур. Ліс); 2 — Домантово; 3 — Новосілки; 4 — Чернин; 5 — Завалівка; 6 — Глібівка; 7 — Козаровичі; 8 — 
Демидів; 9 — Нові Петрівці, Нові Петрівці (полігон); 10 — Межигір’я; 11 — Білогородка; 12 — Кощіївка 8; 13 — Мала Снітинка; 
14 — Чапаївка; 15 — Чапаївка хут. Вольний; 16 — Лісники 2; 17 — Лісники 1; 18 — Ходосівка ур. Діброва, Ходосівка ур. Зоцієва 
гора, Ходосівка ур. Козаків яр; 19 — Крушинка; 20 — Гвоздів; 21 — Підгірці 1, 2, 3; 22 — Романків 1, 3; 23 — Погреби; 24 — Старі 
Безрадичі ур. Городок; 25 — Старі Безрадичі хут. Конюша; 26 — Нові Безрадичі (С І); 27 — Нові Безрадичі (С ІІ); 28 — Таценки;  
29 — ареал пам’яток типів Коломийщина І, Ріпниця 1, Григорівка і Хомине; 30 — Козари; 31 — Самсони; 32 — Виповзів; 33 — Вовча 
Гора; 34 — Сувид, ур. Бугаївка; 35 — Євминка 1 (ур. Узвіз); 36 — Євминка 2; 37 — Крехаїв; 38 — Парня 3–4; 39 — Літки 4; 40 — Літки, 
ур. Лиса Гора; 41 — Рожни 11; 42 — Рожни 4; 43 — Рожівка 2; 44 — Рожівка 1 (Пухівка (?)); 45 — Зазим’є ур. Станки 1, 2, 3 (Пухівка 
(?)); 46 — Зазим’є 1; 47 — Зазим’є ур. Осинки; 48 — Погреби ур. Лан; 49 — Світильня; 50 — Лукаші; 51 — Пасічн; 52 — Гнідин; 
53 — Вишеньки; 54 — Проців; 55 — Софіївка 1, 2; 56 — Гребля; 57 — Підварки; 58 — Веселе; 59 — Крутуха-Жолоб; 60 — Козинці; 

61 — Циблі ур. Гать, Циблі ур. Біле Озеро, Циблі ур. Узвоз (Підпоренці), Циблі церква св. Іллі

захисні рови та інколи вали на поселеннях Козаро-
вичі, Львівська площа, Корнин, Жванець, можливо 
Кирилівські висоти, а також збільшення кількості 
зброї — яскраве підтвердження того, що ситуація 
знову загострилась [14, с. 38–42]. Дюнні поселення 
з низькою топографією майже не відомі на етапі 
С І (Ромнків 3). Їхня кількість значно збільшується 
на етапі С ІІ (Сирець 3, Софіївська Борщагівка, 
Гатне), але ми знаємо про них дуже мало через 
бідний культурний шар і складність їхнього ви-
явлення, адже вони, очевидно, були нетривалими 
стійбищами, населення яких спеціалізувалося на 
освоєнні природних ресурсів заплав річок: рибаль-
стві, полюванні, скотарстві.

Історія дослідження трипільської культури на 
території Київського Подніпров’я розпочалась з 
моменту відкриття в 1895 р. В.В. Хвойкою, україн-
ським археологом чеського походження, поселення 
на Кирилівських висотах (іл. 3), спершу в межах са-
диб Багрія і Зіваля (іл. 4) [36, с. 754–763]. В. В. Хвойка  

зацікавившись виявленими старожитностями, не 
упустив можливості спершу оглянути, а відразу 
після цього й розкопати відоме за підйомним ма-
теріалом сусіднє поселення в межах садиби Свя-
тославського (іл. 5). На першому поселенні дос-
лідник розкопав 48 заглиблених у землю об’єктів, 
більшість з яких було інтерпретовано як залишки 
жител, не лише пізньотрипільського часу, а й доби 
бронзи. На іншому — 12 місцезнаходжень, оче-
вид но, теж залишок пізньотрипільських землянок. 
Виявлені тут матеріали спершу вважалися більш 
ранніми порівняно з відкритими в наступні роки 
старожитностями поблизу м. Трипілля, що були 
об’єднані в єдину культуру з двох хронологічних 
етапів: культура А і Б. Так, дослідник керувався 
прос тим принципом еволюціонізму, коли хроно - 
логія розвитку культури реконструювалася від прос-
того до складного, як в багатстві орнаментальних 
мотивів і форм посуду, так і наявності чи відсут-
ності мідних виробів на пам’ятках. Пізніше, вже 
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іл. 2. Карта поширення трипільських пам’яток у сучасних межах м. Києва:
1 — Сирець 1; 2 — Сирець 2; 3 — Сирець 3; 4 — Копилівська вул. (Кирилівська церква); 5 — Кирилівські висоти (садиба Святославського); 
6 — Кирилівські висоти (садиби Багрієва і Зіваля); 7 — Львівська площа; 8 — Копирів кінець; 9 — Велика Житомирська, 10 — Киселівка 
(Замкова гора); 11 — Ворошилова, 19 (вул. Яро славів Вал); 12 — Десятинна Церква; 13 — Липки; 14 — Києво-Печерська лавра;  
15 — Видубичі (мис. Чайка); 16 — Софіївська Борщагівка; 17 — Червоний хутір; 18 — Корчувате; 19 — Бортничі; 20 — Пирогів; 

21 — Вигурівщина

учениця В. В. Хвойки В. Є. Козловська доцільно за-
значила, що поселення Бортничі, Кирилівські ви-
соти та Євминка є більш пізніми відносно пам’яток 
культури “мальованої кераміки” А і Б [21].

Офіційне відкриття трипільської культури в 
Подніпров’ї могло відбутись ще в 1875 р., коли 
в результаті обстеження В. Б. Антоновичем уні-
кальної печерної пам’ятки Смородинський узвіз 
було виявлено залишки давнього вогнища, крем’яні 
зна ряддя праці і фрагменти керамічного посуду 
[1]. Таким чином, вчений відніс комплекс штучно 
утво рених печер на Смородинському узвозі, що 
входять до історичної місцевості Кирилівські висо-
ти, до передісторичних часів. Сучасні дослідження 
Т. А. Бобровського дозволили припустити, що 
одна з печер була утворена носіями трипільської 
культури етапу В І – В ІІ, на що вказує характерний 
посуд, виявлений в культурному шарі біля вхідної 
частини [5, с. 264]. Таким чином, дослідник виявив 
найбільш ранню пам’ятку трипільської культури в 
Києві і можливо найбільш ранню штучну печеру 
в Європі.

Поширення інформації про виявлені Хвой- 
кою В. В. матеріали викликало значний резонанс 
в середовищі тогочасних дослідників давнини. 

Наукова полеміка, що стосувалася методики про-
ведення археологічних досліджень і способів ін-
терпретації отриманих матеріалів, що виникла між  
В. В. Хвойкою, М. Ф. Біляшівським, Ф. К. Вовком 
та іншими, заклала основи становлення вітчиз- 
няної археології і посилення інтересу до пошуку 
нових пам’яток.

Вже на початку ХХ ст. В. В. Хвойкою було від-
крито і частково розкопано ще три пізньотрипіль-
ських поселення софіївського типу в Бортничах і, 
можливо, на Сирці [30, с. 184], а також етапу С І 
на Старокиївській горі і в с. Білогородка [31; 37].  
В 1907 р. на території Старокиївської гори (то-
гочасна садиба лікаря М. М. Петровського, нині 
територія Національного музею історії України), 
в процесі дослідження залишків давньоруських 
майстерень, укріплень і язичницького капища,  
В. В. Хвойка відкрив і розкопав залишки загли-
бленого в землю житла пізньотрипільського часу, 
очевидно, кінця етапу С І [9 (б), с. 33; 22, с. 12].

Водночас у 1909–1911 рр., а можливо й до  
1914 р., досліджуючи літописне городище давньо-
руського часу в с. Білогородка, В. В. Хвойка виявив 
також залишки поселення трипільського часу, що 
складалося з глинобитних наземних жител у формі 
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іл. 3. Розташування пізньотрипільських поселень на Кирилівських висотах:
в — садиби Багрія і Зіваля; е — садиба Святославського. Інше: а — Лук’янівка; с — могили; D — садиба Зарембського;  

F — Кири лівський монастир; н — Флорівська гора, G — гора Скавика (за Ф. К. Вовк, 1899, с. 3; М. Ю. Відейко, 2006 (а), с. 74)

іл. 4. План поселення на Кирилівських висотах №№ 59, 61 (садиби Багрія і Зіваля)  
(за Ф. К. Вовк, 1899, с. 4)
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площадок незначної товщини [31, с. 2]. Пізніше, 
розкопками Д. І. Бліфельда (1947 р.), Г. Г. Мезенце-
вої (1966–1977 рр.), Є. А. Ліньової (1981, 1982, 1991 
рр.), В. Ю. Непомнящих (2007–2009 рр.) і розвідкою 
Л. Є. Скиби (1985 р.), було також підтверджено іс-
нування культурного шару Трипілля етапу С І/С І –  
С ІІ [19, с. 73–77] на площі близько 6 га [34] значно 
поруйнованого об’єктами давньоруського часу.

У книзі Т. С. Пассек, яка посилалась на публі-
кацію М. Ф. Біляшівського, є згадка про досліджен-
ня в останні роки ХІХ ст., проведені О. О. Скля- 
ренко, яка нібито розкопала розташоване на сусід-
ньому мисі схоже до Кирилівських висот посе лення 
Верхня Юрковиця [30, с. 184]. Але через помилку 
в посиланні або інші неточності з’ясувати будь-
яку інформацію про трипільські матеріали з цього 
місцезнаходження не вдалося, адже в М. Ф. Біля-
шівського йдеться лише про розкопки В. В. Хвой- 
ки [4, с. 42–43].

В 1912 р. В. Хвойка провів розкопки на багато-
шаровому поселенні біля с. Бортничі, що нині вхо-
дить до складу Києва, де було досліджено залишки 
трьох заглиблених у землю жител [21, с. 53–56]. 
Детальніше про це писала В. Є. Козловська, яка 
зазначала, що в 1912 р. в урочищі Топілець було 
досліджено три заглиблені в землю житла, що міс-
тили в складі трипільську кераміку, аналогічну до 
Кирилівських висот. Крім посуду значну схожість 
проявляють і самі житла. Варто також зауважити і 

культурно-хронологічну інтерпретацію цієї пам’ят-
ки авторкою, яка вже визначила її як приналежну 
до трипільської культури за наявністю розписного 
посуду, дещо простішого, ніж на поселенні Євмин-
ка в урочищі Узвіз [21, с. 55].

У 1949 р. поселення було досліджено експеди-
цією Н. П. Амбургера і І. М. Самойловського, які 
заклавши розвідувальні траншеї і шурфи, підтвер-
дили існування пізньотрипільського шару, значно 
поруйнованого об’єктами пізніших епох [1; 32].

Після смерті В. В. Хвойки в 1914 р., відкриття і 
дослідження трипільських пам’яток Києва і околиць 
дещо призупинилось. На жаль, значна частина цих 
матеріалів були втрачені в довоєнні часи і під час 
окупації, але частина з них, головним чином з Кири-
лівських висот, зберігаються в Національному музеї 
історії України, а малюнки аквареллю і кресленики 
В. В. Хвойки — в науковому архіві Інституту архео-
логії Національної академії наук України [7].

У передвоєнний час працівниками Історично-
го музею (Т. С. Пассек та іншими), очевидно, було 
повторно зафіксовано залишки поселення на Ста-
рокиївській горі. А в роботах І. М. Самойловського, 
що мали в основному пам’яткоохоронний характер, 
було зафіксовано і частково досліджено залиш-
ки від трипільських поселень: Ярославів вал, 19,  
Липки (Кловський струмок) і Корчувате, виявле-
ні в процесі будівельних робіт [33]. У повоєнні 
часи основні відкриття спочатку були зроблені в 

Кириленко О., Шидловський П. Сучасний стан вивчення трипільської культури на території києва і передмістя

іл. 5. План поселення на Кирилівських висотах № 81 (садиба Святославського)  
(малюнок В. В. Хвойки, з експозиції НМІУ, 2014 рік)
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процесі розвідок експедиції “Великий Київ”. Так, 
в 1950 р. В. М. Даниленком, М. Л. Макаревичем,  
Д. Я. Телегіним та іншими було виявлено унікаль-
ний кремаційний могильник Червоний Хутір [13]. 
Їхніми колегами Н. В. Лінкою та О. Г. Шапошніко-
вою до наукового обігу було введено нововідкриті 
пам’ятки: Вигурівщину, Чапаївку (Віта Литовська) 
і Пирогів [38; 26].

У 1950 р. Ю. М. Захарук дослідив поселення 
Сирець 1, яке, можемо припустити, було відоме 
з початку XX ст. [30, с. 184], відкривши вздовж 
нижньої течії річки Сирець ще два аналогічні [16].  
З огляду на разючі відмінності в рисах матеріальної 
культури, М. Ю. Захарук вже чітко відділяв їх від 
поселень середнього етапу Трипілля. Натомість 
об’єднав з уже відомими поселеннями на Кири-
лівських висотах, у Бортничах і могильниками 
Софіївка 1 (1947 р.), Чернин (1950 р.) і Червоний 
хутір (1950 р.) в софіївський тип пам’яток етапу  
С ІІ [15, с. 79].

У подальшому вивчення Трипілля в межах су-
часного Києва в основному було пов’язане з охо-
ронними розкопками спеціалістів з давньоруської 
археології. Так, в результаті розкопок П. П. Толоч-
ка і А. І. Кубишева в 1969–1970 рр. було виявлено 
трипільське поселення на Львівській площі (іл. 6), 
яке частково дослідив В. О. Круц [23].

Виявлені матеріали вчений об’єднав з комп-
лексом пам’яток Київщини, досліджуваних на по-
чатку XX ст. М. О. Макаренком і В. М. Щерба - 
ківським в Лукашах і Євминці, виділивши лука-
шівський тип пам’яток. Матеріали з Коперового 
кінця В.О. Круц відніс до чапаївського типу (див. 
іл. 6). Ця пам’ятка, на думку вченого, є окремим по-
селенням, хоча з огляду на близькість, очевидно, є 
частино сусіднього укріпленого селища Львівська 
площа. Також до чапаївського типу були зараховані 
ранні матеріали з Козаровичів, поселення з гли-
нобитною забудовою Корчувате [33, с. 137–138], 

оглянутого І. М. Самойловським і власне унікаль-
ний чапаївський могильник і поселення.

1968 р. В. О. Круц розкопав один об’єкт посе-
лення софіївського типу в Пироговому і упродовж 
1966–1968, 1970–1972 рр. майже повністю дослідив 
поселення і могильник етапу С І в Чапаївці (Віта 
Литовська) [24].

Подальші роботи в межах міста пов’язані з ді-
яльністю Старокиївської експедиції ІА НАНУ і 
особ ливо її керівника І. І. Мовчана. У 1971–1972 рр.  
в процесі дослідження давньоруського культурного 
шару у Видубичах вченим було виявлено і дослід-
жено два об’єкти з поселення софіївського типу, що 
займає високий мис Чайка, розташований в межах 
Національного ботанічного саду ім. М. М. Гриш- 
ка [27]. У 1980 р. експедицією І. І. Мовчана було 
виявлено нове пізньотрипільське поселення в уро-
чищі Лиса гора, що займає високий правий мис 
річки Либідь. В 1996 р. вчений повторно дослідив 
частину поселення на Львівській площі [28]. А в 
2002 р. І. І. Мовчаном і С. І. Климовським у про-
цесі рятівних археологічних робіт було виявлено 
трипільський культурний шар і заглиблені об’єкти 
в районі вул. Великої Житомирської (див. іл. 6) [29]. 
Також І. І. Мовчан вказував на наявність трипіль-
ських матеріалів неподалік від Кирилівської церкви, 
по вул. Копилівській.

Крім цього, дослідженнями останніх десяти-
літь було відкрито окреме поселення на території 
Києво-Печерської лаври. Частково його залиш-
ки дослідив у 1998 р. С. А. Балакін, виявивши за-
глиблене в землю житло [3]. Розвідкою С. І. Кли-
мовського (1999 р.) було підтверджено існування 
культурного шару з матеріалами софіївської гру-
пи пам’яток на пам’ятці Киселівка (Замкова гора).  
А Т. А. Бобровський в 1999–2001 рр. дослідив пе-
черу на Смородинському узвозі [5].

З відновленням досліджень на багатошаровій 
пам’ятці Софіївська Борщагівка Північною постій-
но діючою експедицією, очолюваною І. А. Готу- 
ном, в 2008 і наступних роках було виявлено куль-
турний шар з матеріалів софіївського типу пам’яток 
[12]. Повторні стаціонарні дослідження були про-
ведені на софіївському поселенні Видубичі (Чайка) 
в 2010 р. [17; 18]. У 2013 р. розвідкою В. К. Козю-
би було виявлено пізньотрипільську кераміку, що, 
ймовірно, належить окремому поселенню софіїв-
ської групи пам’яток — Сирець 4 і підтверджено 
наявність культурного шару на вул. Копилівській. 
А 2014 року було зібрано фрагменти пізньотри-
пільської кераміки на території Межигір’я (усне 
повідомлення В. К. Козюби, надане в 2014 р. у від - 
ділі археології стародавнього Києва).

Таким чином, за 120-річний період досліджень 
пам’яток КІС Кукутень-Трипілля на території Ки-
ївського Подніпров’я, чверть з яких розташована 
в мікрорегіоні сучасного Києва та околиць, їхня 
культурно-історична і локально-хронологічна ін-
терпретаціях пережила кілька редакцій. Розробкою 

іл. 6.  Карта місць з трипільським культурним шаром 
на Київських горах:

1 — Киселівка (Замкова гора); 2 — Старокиївська гора (садиба 
Петровського); 3 — Копирів кінець (Киянівський провулок); 4 — 
Велика Житомирська; 5 — Львівська площа; 6 — Ворошилова, 19 
(вул. Ярославів Вал) (основа карти за С. І. Климовським, 2005)
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цієї проблеми в основному займались Ю. М. Заха-
рук і В. О. Круц [15, 16, 24], що останнім часом було  
доповнено публікаціями М. Ю. Відейка [6, 10].

Тому сучасне бачення питання місцевого Три-
пілля може трактуватися наступним чином. Перше 
епізодичне проникнення населення енеолітичних 
традицій в регіон, що був найбільш віддаленою 
пів нічно-східною окраїною трипільської культури, 
відбулося разом з носіями першої хвилі переселен-
ців етапу В І – В ІІ. Активніше освоєння цих земель 
почалось з кінця В ІІ. У цей час тут проживало нео-
літичне населення дніпро-донецької культури, яке 
вступило в контакт з переселенцями, на що вказу-
ють поселення з синкретичними матеріалами Пус-
тинка 5 і Вишеньки. Носії визначеного В. О. Кру- 
цом чапаївського типу пам’яток, за результатами 
антропологічного аналізу кістяків з могильника 
Чапаївка, були синкретичним середньоземномор-
сько-протоєвропейським населенням [25, с. 163]. 
На думку М. Ю. Відейка, тут відбувалося не лише 
змішання рис трипільської і дніпро-донецької куль- 
тур, а й люблінсько-волинської [10, с. 110], що від-
билося у рисах виготовлення посуду, появою інгу-
маційних могильників (відомий один, розкопа ний 
В. О. Круцом в Чапаївці) і поселеннями із земля-
нок. Крім того, це населення, на противагу більш 
південним пам’яткам типу Коломийщина ІІ і І, на - 
давало перевагу екстенсивним методам освоєння 
екосистеми — полюванню і т.д. Наступ ний етап 
роз витку (кінець С І — початок С ІІ) пов’язаний 
з па м’ятками лукашівської групи, відомої поселен-
нями з глинобитними наземними житлами. З огляду  
на специфіку посуду з рисами люблінсько-волин-
ської кераміки М. Ю. Відейко вирізняє правобе режні 
пам’ятки етапу С І від лівобережних (лука шів ських), 
виокремлюючи таким чином підгірцівську групу 
[6, с. 61]. В керамічному комплексі цих пам’яток 
простежується згасання східнотрипільських рис і 
поява незначної кількості (близько 10%) імпорт-
них розписних посудин з ареалу пам’яток західно-
трипільських традицій Канівського Подніпров’я. 
Зміна культурного образу населення Київського 
Подніпров’я відбулася з приходом сюди з Воли-
ні і Поділля носіїв фінальних традицій культури, 
пов’язаних з бринзено-жванецькою лінією роз-
витку. Очевидно, вони утворювали синкретичне 
з пізньолукашівським населенням поселення Ко-
щіївка 8. Власне софіївські пам’ятки, як справед-
ливо зазначив М. Ю. Відейко, утворилися після 
певної перерви в часі, відносно найпізніших лу-
кашівських. Вони утворилися в результаті нової 
хвилі інокультурних впливів на пізньотрипільське 
населення Волині і Верхнього Подністров’я, із за-
ходу (культури Баден, можливо, кулястих амфор) 
і сходу (культура Пивиха), що фіксується у рисах 
керамічного посуду. Прийшле населення опанува-
ло ареал, раніше зайнятий лукашівцями, ще більше 
розширивши його, аж до басейну річки Остер.  
У межах Києва поселення розташовані переважно 

на правому березі, а могильник Червоний хутір — 
на протилежному, як і більшість інших. Можливо, 
це було частиною давнього ритуалу, що передбачав 
відділення річкою потойбічного світу мертвих.

Територія сучасного Києва — особливо наси-
чений пам’ятками КІС Кукутень-Трипілля мікро-
регіон в межах всього Київського Подніпров’я.  
З огляду на значну наукову цінність і незадовільний 
рівень їхньої збереженості, наше завдання — не 
допустити подальшої руйнації їх. Адже культурний 
шар майже повністю зруйнований на пам’ятках: 
Ярославів вал, 19, Липки, Корчувате, Бортничі, 
Ста рокиївська гора (Десятинна церква), Вигурів-
щина, Пирогів, Смородинський узвіз, Сирець 1–4,  
Львівська площа, Копирів кінець, вул. Велика Жи-
томирська, вул. Копилівська, Киселівка (Замкова 
гора), Києво-Печерська лавра, Софіївська Борща-
гівка. Менше порушені залишки давніх поселень 
Видубичі (мис Чайка) і Лиса гора, що робить їх 
найбільш перспективними для дослідження, ви-
магаючи пильної уваги археологів задля унемож-
ливлення подальшої руйнації. Лише поселення 
на Кирилівських висотах, могильники Червоний 
хутір і Чапаївка були не зруйновані, а досліджені 
на майже всій зайнятій пам’ятками площі. Колекції 
матеріалів з Кирилівських висот збереглися лише 
частково, а дані про контекст їхнього залягання 
неточний. Очевидно, матеріали з раннього етапу 
досліджень повністю втрачені з пам’яток Старо-
київська гора (Десятинна церква), Ярославів вал, 
19 і Липки.

Щодо правового статусу, то до Державного 
ре єстру пам’яток з них занесені лише: Лиса гора і 
Сирець (пам’ятки археології місцевого значення); 
Киянівський провулок, 8, Сирець 1, Червоний ху-
тір, Ярославів вал пропоновані до занесення. Такий 
підхід є незадовільним, адже не створює перепон 
для подальшої незаконної руйнації цих пам’яток 
археології.

ДжЕРЕЛА
 1. Амбургер Н. П. Отчет о раскопках позднетрипольского 

поселения в с. Бортничах, Бориспольского района Киев
ской области // НА ІА НАНУ. — Ф.е. № 1949/3в.

 2. Антонович В. Б. Археологические находки и раскопки в 
Киеве в течение 1876 года / В. Б. Антонович // Чтения в 
Историческом обществе Несторалетописца. — 1879. —  
Т. 1. — С. 244–261.

 3. Балакін С. А. Дослідження трипільського житла на Ус
пенському соборі / Балакін С.А. // Лаврський альманах: 
КиєвоПечерська лавра в контексті української історії 
та культури. — 1999. — Вип. 2. — С. 98–103.

 4. Біляшівський М. Ф. Исследования и раскопки / М. Ф. Бі 
ляшівський // Археологическая летопись Южной Рос
сии. Киевская старина. 1899. — Т. LXIV. — С. 42–45.

 5. Бобровський Т. А. Нова пам’ятка трипільської куль
тури на території міста Києва / Т. А. Бобровський // 
Трипіль ська цивілізація у спадщині України. — 2009. —  
С. 267–272.

 6. Видейко М. Ю. Локальные группы трипольской культу
ры на Среднем Днепре / М. Ю. Видейко // Древнейшие 
общности земледельцев и скотоводов Северного При
черноморья (V тыс. до н. э. – V век н. э.). — 2002. — Ти
располь. — С. 60–62.



– 98 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

 7. Відейко М. Ю. Кирилівські Висоти / М. Ю. Відейко // 
Енциклопедія трипільської цивілізації в двох томах. — 
2004. — Т. 2. — С. 219–220.

 8. Відейко М. Ю. Коментарі до розділу Неоліт (№№ 59 та 
61) / М. Ю. Відейко // Дослідження трипільської циві
лізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. 
Ч. 1. — 2006 (а). — С. 73–87.

 9. Відейко М. Ю. Місця археологічних розвідок В. В. Хвойки 
на трипільських поселеннях / М. Ю. Відейко // Дос ліджен 
ня трипільської цивілізації у науковій спадщині архео 
лога Вікентія Хвойки. Ч. ІІ. — 2006 (б). — С. 28–38.

 10. Відейко М. Ю. Трипільська культура у Середньому По 
дніпров’ї / М. Ю. Відейко // Переяславіка: Наукові за
писки Національного історикоетнографічного заповід
ника “Переяслав”. — 2011. — Вип. 5 (7). — Переяс лав
Хмельницький. — С. 109–112.

 11. Вовк Ф. К. Передісторичні знахідки на кирилівській 
вулиці у Києві / Ф. К. Вовк // Матеріали до українсько
руської етнології. — 1899. — Т. 1. — Львів. — С. 1–32.

 12. Готун І. А. Новий етап досліджень старожитностей 
Софіївської Борщагівки / І. А. Готун // Археологічні 
дослідження в Україні. — 2009. — С. 30–32.

 13. Даниленко В. М., Макаревич М. Л. Червонохутірський 
могильник мідного віку з трупоспаленнями / В. М. Дани
ленко, М. Л. Макаревич // Археологічні пам’ятки УРСР. —  
1956. — Т. VІ. — С. 92–98.

 14. Дергачев В. А. О скипетрах, о лошадях, о войне: Этю ды в 
защиту миграционной концепции М. Гимбутас / В. А. Дер 
гачев / Институт культуры населения АНРМ, Универси
тет “ВАШ”. — СПб.: НесторИстория, 2007. — 488 с.

 15. Захарук Ю. Н. Проблема позднего Триполья в Среднем 
Поднепровье по материалам исследований последних 
лет / Ю. Н. Захарук // Краткие сообщения Института 
Археологии. — 1953. — Вып. 2. — С. 78–80.

 16. Захарук Ю. Н. Софиевский могильник (Новые источники 
к изучению эпохи медибронзы в Среднем Поднепровье) :  
автореф. дис. на здобуття ступеня канд. іст. наук / Ю. М. За 
харук. — Львов, 1952. — 15 с.

 17. Івакін Г. Ю., Тараненко С.П., Кириленко О. С. Досліджен
ня в районі літописного “Красного двору” Всеволода 
Ярославича. / Гліб Юрійович Івакін, Сергій Пантелієвич 
Тараненко, Олександр Сергійович Кириленко // АДУ за 
2010 р. / ІА НАНУ. — К., Полтава., 2011. — С. 160–162.

 18. Івакін В. Г., Кириленко О. С. Археологічні дослідження 
2010 р. в районі літописного “Красного двору” Всеволода 
Ярославича / В. Г. Івакін, О. С. Кириленко // Могилян
ські читання 2010. Проблеми збереження та вивчення 
музейних пам’яток. — 2011. — Вип. ХV. — С. 360–364.

 19. Кириленко О. С., Непомнящих В. Ю. Керамічний комп
лекс трипільської культури з городища в с. Білогородка /  
О. С. Кириленко, В. Ю. Непомнящих // Матеріали Між
народної наукової конференції студентів, аспірантів та 
молодих учених “Археологія: спадок віків”. — 2011. — 
Біла Церква. — С. 73–77.

 20. Климовский С. И. Замковая гора в Киеве: пять тысяч лет 
истории. — К : Стилос, 2005. — 148 с.

 21. Козловська В. Є. Неолітичні та трипільські знахідки на 
Чернигівщині / В. Є. Козловська // Чернигів і північне 
Лівобережжя. — К., 1928. — С. 42–61.

 22. Колеснікова В. А., Відейко М. Ю. Музей В. В. Хвойки. — 
Трипілля, 2013. — 32 с.

 23. Круц В. О. Нові матеріали трипільської культури в Киє ві 
/ В. О. Круц // Археологія. — 1976. — Вип. 19. — С. 93– 
95.

 24. Круц В. А. Позднетрипольские памятники Среднего По 
днепровья / В. А. Круц — К., 1977. — 157 с.

 25. Круц С. И. Антропологические материалы позднетри
польского могильника у с. Чапаевка / С. И. Круц // Ран
неземледельческие поселениягиганты на территории 
Украины: первый полевой семинар: тез. док. 1990. — 
Тальянки. — C. 162–163.

 26. Лінка Н. В. Робота експедиції “Великий Київ” за 1947 р. /  
Н. В. Лінка // Археологічні пам’ятки УРСР. — 1952. —  
Т. ІІІ. — С. 39–41.

 27. Мовчан И. И. Отчет о раскопках на Видубичах в Киеве 
в 1971 г. // НА ІА НАНУ. — Ф.е. № 1971/18 в.

 28. Мовчан І. І., Я. Є. Боровський, Архіпова Є. І., Гончар В. М.,  
Климовський С. І. Звіт про археологічні дослідження 
Старокиївської експедиції ІА НАНУ у 1996 р. в Києві по 
вул. Стрітенській, 10 та вул. Володимирській, 3 // НА ІА  
НАНУ. — Ф.е. № 1996/66.

 29. Мовчан І. І., Климовський С. І. Звіт про археологічні дос
лідження Старокиївської експедиції ІА НАНУ у м. Києві 
в 2001–2001 рр. на вул. Великій Житомирській, 20 //  
НА ІА НАНУ. — Ф.е. № 2002/1.

 30. Парсек Т. С. Периодизация трипольских поселений // 
Материлы и исследования по археологии СССР. — 1949. —  
№ 10. — 245 с.

 31. Полонская Н. Д. Археологические раскопки В. В. Хвой
ко 1909–1910 годов в м. Белогородке / Н. Д. Полонская 
// Труды Московского предварительного комитета по 
устройству XV археологического съезда. — М., 1911.

 32. Самойловський І. М. Розвідкові розкопки біля с. Бортничі  
під Києвом у 1949 р. // НА ІА НАНУ. — Ф.е. № 1949/3 в.

 33. Самойловський І. М. Сліди трипільської культури в Киє
ві / І.М. Самойловський // Археологія. — 1952. Т. VІ. —  
С. 135–138.

 34. Скиба Л. Е. Отчет о разведке археологического отряда 
музея истории г. Киева // НА ІА НАНУ. — Ф.е. № 1985/ 
32.

 35. Толочко П. П. Древний Киев / П. П. Толочко. — К. : Наук. 
думка, 1976. — 206 с.

 36. Xвойка В. В. Каменный век Среднего Поднепровья /  
В. В. Хвойка // Труды XI Археологического съезда в Кие
ве в 1899 г. — 1901. — Т. 1. — М. — С. 736–812.

 37. Хвойка В. В. Древние обитатели Среднего Приднепровья 
и их культура в доисторические времена / В. В. Хвойка. —  
К., 1913.

 38. Шапошнікова О. Г. Пам’ятки неоліту та трипільської 
культури в районі Києва / О. Г. Шапошнікова // Архео
логія. — 1953. — Т. VIII. — С. 138–147.

современное состояние  
изучения трипольсКой Культуры  

на территории Киева  
и приГорода

александр кириленко, Павел Шидловский
аннотация. Статья посвящена истории исследования 
памятников трипольской культуры территории Киева и 
пригорода, а именно поселений и могильников этапов 
В II – С ІІ. Освещены основные гипотезы, по исто-
рии трипольского населения Киевского Поднепровья. 
Обра щается внимание на необходимость сохранения 
археологического наследия.
Ключевые слова: трипольская культура, Киевское Под-
непровье, древние поселения и могильники.

The currenT sTaTe of sTudy  
of Trypillya culTure on The 
TerriTory of Kyiv and suburb

Oleksandr Kyrylenko, Pavlo Shydlovskyj
annotation. The article is dedicated to the history of  in-
vestigation of  trypillian culture of  Kyiv and suburb ter-
ritiories, namely settlements and cemeteries of  B II – C II 
stage. Main hypotheses for history of  Kyiv Dnieper region 
population are highlighted. Attention is paid to the necessity 
of  archaeological heritage preservation.
Key words: Trypillya culture, Kyiv Dnieper region, the 
ancient settlements and cemeteries.
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ульЯна поСтриГань

охраНа НедвИжИМоГо кУльТУрНоГо 
НаСледИЯ в СоедИНеННых шТаТах аМерИкИ 

На прИМере г. СаваННа (шТаТ джорджИЯ)
аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме усовершенствования системы сохране-
ния, использования и охраны памятников недвижимого культурного наследия, на фоне постоянного увеличения 
количества исторических объектов, в условиях ограниченного государственного финансирования. В процессе 
поиска баланса между сохранением исторических объектов и ростом, а также модернизацией современных горо-
дов, способами разумного сочетания частных интересов с общественными, целесообразным является обратиться к 
опыту стран, преуспевающих в этом вопросе. На основе обобщенного практического опыта, полученного автором 
за время стажировки в организации по охране недвижимого культурного наследия г. Саванны штата Джорджия, 
раскрываются ключевые моменты системы охраны недвижимого культурного наследия США. Основное содер-
жание исследования составляет детальный анализ эффективной работы системы на трех уровнях: федеральном, 
штатов и местном. Рассмотрены: ключевые положения главных действующих законодательных актов, инструкций 
и планировочных документов памятникоохранной сферы; взаимодействие государственных и негосударственных 
структур охраны; виды недвижимых объектов культурного наследия и процесс их документирования; особенности 
определения предмета охраны памятников. Результаты анализа проиллюстрированы на конкретных примерах 
города Саванны. Проведенный всесторонний обзор позволил сформулировать основополагающие принципы, 
на которых строится вся система работы с недвижимыми памятниками культурного наследия США: активное во-
влечение общественности, высокая степень децентрализации, популяризация и образование, налоговые льготы.
Ключевые слова: историческая недвижимость, документирование, законодательство, предмет охраны.

“ни одна инициатива не будет успешна  
без правильной организации процесса”

(Джеймс Кэш Пенни,  
американский бизнесмен)

Автором данного исследования — архитек-
тором, работающим в сфере охраны культурного 
наследия — была поставлена цель раскрыть рас-
пространенный “миф” о том, что в отличии от 
Европы, США подходит к вопросу сохранения 
памятников с чисто экономической точки зре-
ния и “деньги решают все”, с присущей верой, 
что “новое всегда лучше старого”. Да и вообще: 
“Америка — страна молодая и охранять им нечего: 
памятников еще не нажили”. В то время, как по 
официальным статистическим данным ЮНЕСКО,  
состоянием на 2015 год [10], по количеству объ-
ектов, внесенных в Список всемирного наследия, 
Штаты занимают 10 место из представленных 
163 стран. А самые древние постройки, дошед-
шие до наших дней, возведены в США еще в 
750 гг. н.э. Цитируя американского искусствоведа  
Ч. Шелдна о том, что: “архитектура сШа так 
же разнообразна, как и ее мультикультурное общество, 
формировалась под влиянием многих внутренних и внеш-
них факторов и региональных особенностей. в целом, она 
представлена богатыми эклектическими и новаторскими 
традициями” [4], а также широким стилевым раз-
нообразием: от испанского колониального (1600– 
1840) и до модернизма (1930–1945) — всего около  
39 стилей.

Весной 2015 года автором начато изучение 
аме риканского опыта в сфере охраны недвижи-
мого культурного наследия и первым городом 
стала Са ванна (штат Джорджия): основана в 1733 
году генералом Джеймсом Оглесорпом (см. ил. 1) 
на побережье Атлантического океана. Историче-
ский ареал Саванны (Savannah’s Historic District) —  
один из самих больших в США, с тысячами архи-
тектурно ценных зданий, представляющих боль-
шинство преобладающих в США в XVIII–XIX вв. 
архитектурных стилей: от простого колониального 
(Colonial Style) до вдохновленных Средневековьем 
соборов в стиле греческого и готического Возрож-
дения (Greekand Gothic Revival Style), с “пряничны-
ми” акцентами Викторианского периода (Victorian 
Regency Style), а также примеры федерального 
(Federal Style) и итальянского стилей (Italianate 
architecture).

Саванна, с населением всего около 150 тыс. 
человек, где природные условия создают проблемы 
в строительстве, усложняют содержание и сокра-
щают долговечность построек, бережно заботится 
о сохранении неповторимого духа историческо-
го города с видимым успехом: большой процент 
исторической застройки — в хорошем состоянии, 
новые постройки органично вписываются в ткань 
города, старательно сохраняются видовые рас-
крытия памятников и историческая среда в целом  
(ил. 2). По данным Торговой палаты Саванны [12] 
в 2014 году город посетило 13,5 млн туристов. Для 
сравнения, знаменитый в Европе исторический 
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город Краков, из Списка ЮНЕСКО, (с населением  
около 800 тыс. чел.) посетило в 2014 г. 9,9 млн 
туристов. С 1989 г. исторический центр Саван-
ны претендует на внесение в “мировую копилку” 
ЮНЕСКО и единственной причиной столь дли-
тельного ожидания является отсутствие согласия 
более 50% жителей.

Возникает вопрос об организации процесса 
охраны культурного наследия для получения таких 
впечатляющих результатов.

У истоков движения по сохранению недвижи-
мого культурного наследия в Соединенных Штатах 
на государственном уровне стояло провозглаше- 
ние в 1850 г. штаб-квартиры Континентальной 
армии Дж. Вашингтона (1750 г. постройки, г. Нью-
бург, штат Нью-Йорк) историческим местом, от-
крытым для общественности.

Система федерального регулирования сферы 
охраны памятников начинает складываться в на-
чале XX века. В 1906 г. был принят Акт о древ-
ностях (Antiquities Act) [5], который впервые ввел 
юридическую защиту исторических и археологи-
ческих объектов. В 1933 г. был основан Нацио-
нальный Свод памятников (the Historic American 
Buildings Survey) [9] — федеральная программа по 
комплексному документированию недвижимого 
культурного наследия страны, заложившая основы 
многих современных инструкций и законодатель-
ных актов. 

В 1935 г. принят Закон об исторических ме-
стах (Historic Sites Act), на основании которого 
был организован Федеральный реестр вех нацио-
нальной истории. 

С 1960-х гг. памятникоохранная система на 
федеральном уровне начинает активно развиваться 
и дорабатываться благодаря начавшемуся обмену 
опытом в рамках международного сотрудничества. 
Основной федеральный закон “Об охране куль-

ил. 1. Генеральный план Саванны. 1796 г. [Библиотека Конгресса]

ил. 2. Улица исторической Саванны.  
Фотография автора
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турного наследия” (National Historic Preservation 
Act (NHPA) был принят в 1966 г. Важно отметить, 
что корректировался он всего трижды за свою поч - 
ти 50-летнюю историю (в 1976, 1980, 1992 г.). 

Принимая во внимание специфику США, со- 
стоя щих из 50 штатов: абсолютно независимых 
админист ративно-политических единиц, с разными 
системами органов власти и управления, в Законе 
федеральное правительство заявляет о предстоя-
щих перед ним задачах, в том числе “оказывать по-
мощь штатам, местным муниципалитетам, индейским 
племенам, организациям коренного гавайского населения 
и национальному Фонду по охране наследия для расши-
рения их деятельности и реализации программ по охра-
не и использованию недвижимого культурного наследия”  
[6]. 

Таким образом, Законом был заложен “кар- 
кас” для успешного сотрудничества между вла-
стями (федеральными, уровня штата и местного 
уровня) с одной стороны и частным сектором с 
другой. Законом учреждалась программа налого-
вых льгот частным владельцам, инвестирующим 
в сохранение исторической недвижимости. От-
ветственность за выполнение закона возложена 
на министра внут ренних дел. В законодательстве 
США прописано возложение ответственности за 
реализацию политики в сфере охраны наследия 
на конкретных чиновников — менеджеров разных 
уровней, например — должностное лицо штата по 
вопросам сохранения недвижимого культурного 
наследия (State Historic Preservation Officer).

Национальным Законом “Об охране куль-
турного наследия” было впервые введено поня-
тие Национального реестра исторических мест 
(National Registerof  Historic Places) — это феде-
ральный пла нировочный инструмент, которым ру - 
ководит Служ ба национальных парков. Внесение 
в Реестр обес печивает национальное признание 
недвижимости как ценной в историческом (связь 
со значительной/важной личностью или событи-
ем), археологическим или архитектурном аспекте и 
указывает, что данная недвижимость стоит сохра-
нения на мест ном, штата или национальном уров-
не. Здания, постройки, места, объекты, структуры 
или ареалы имеют право на внесение в Реестр, 
если они старше 50 лет (за редким исключени-
ем), отвечают установленным критериям ценно-
сти и обладают в определенной степени истори-
ческой целостностью “historic integrity” [6]. Для 
оценки номинаций, которые обычно считаются 
непригодными для внесения в Реестр, таких как: 
кладбища; места рождения/могилы исторических 
фигур; религиозные объекты; объекты, которые 
были перемещены с первоначального местополо-
жения; воссозданные исторические здания; объ-
екты в основном мемориального характера; кроме 
положенных оценочных критериев, применяют 
дополнительные условия обоснования их пригод-
ности к занесению в Реестр.

основные функции национального рее-
стра:

1) предоставление “почетного статуса”, при-
знание значимости недвижимости в рамках всей 
страны;

2) предоставление собранной информации 
об исторической недвижимости (в том числе уже 
не существующей) для планировочных нужд (прог-
рамм и проектов) на местном/штатном/федераль-
ном уровнях;

3) обеспечение основного права на получение 
финансовых поощрений (грантов, субсидий, льгот 
от федерального/штатного/местного правитель-
ства, частных инвестиций).

4) помощь в стимулировании туризма и эко-
номического развития.

В свою очередь внесение в Реестр:
–  не влечет за собой никаких ограничений и зап - 

ретов для владельца, а также контроля за фи-
зическим состоянием и функциональным ис-
пользованием, вплоть до возможности самосто-
ятельного сноса частной собственности. Но, в 
случае пользования федеральными налоговыми 
льготами, субсидиями и/или грантами, владелец 
обязан следовать предписаниям специалистов 
по охране исторической недвижимости и полу-
чать от них разрешения на любые планируемые 
изменения;

–  невозможно без получения согласия владельца 
или более 50% владельцев недвижимости: при 
таких обстоятельствах номинация проходит Кон - 
сультативный совет и попадает в “ожидающий 
список”, на случай, если владельцы изменят свое 
мнение со временем;

–  не требует обеспечения доступа общественно- 
сти к частной собственности.

Состоянием на 2015 г. в Реестре числится 
91 000 номинаций, которые заключают в себе 
1 800 000 объектов, поскольку под одной номи-
нацией может скрываться, как одно здание, так и 
крупный исторический ареал, состоящий из тысяч 
построек. По количеству номинаций в Националь-
ном реестре штат Джорджия (2089 номинаций) 
занимает почетное 14 место среди 50 американских 
штатов [11].

Каждый год, в среднем, Реестр пополняется 
на 1200 номинаций. Процесс внесения в Нацио-
нальный реестр длится от 3 до 6 месяцев (термин 
рассмотрения заявки составляет 45 дней). Вно-
сить предложения для занесения в Реестр могут 
собственники, общества историков, памятнико-
охранительные организации, органы власти раз-
ных уровней, физические лица или группы лиц. 
Для этого необходимо обратиться в Департамент 
охраны культурного наследия штата, в обязанно-
сти которого входит инвентаризация недвижимого 
культурного наследия в рамках всего штата и ини-
циирование внесения на рассмотрение номинаций 
в Национальный реестр.
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Законодательно предусмотрены дополнитель-
ные отличительные статусы для номинаций в Реест - 
ре исторических мест:

1. национальная историческая достопри-
мечательность/ареал (National Historic Landmark/
Dist rict) — это (группа) здание, место, сооружение, 
или объект, который официально признан прави-
тельством США за выдающуюся степень истори-
ческой и/или архитектурной значимости: места 
исторических событий национального масштаба; 
места жизни или работы известных людей; симво-
лы идеалов, сформировавших нацию; выдающиеся 
примеры дизайна или строительства; места, харак-
теризующие образ жизни; или информативные 
археологические места.

Около 3% номинаций в Реестре были при-
знаны Национальной исторической достоприме-
чательностью/ареалом, среди которых Дрейтон 
Холл (Drayton Hall) — поместье в палладианском 
стиле рабовладельческой плантации XVIII века 
(ил. 3). Плантация находится на территории шта-
та Южная Каролина, практически на границе с 
Джорджией. На протяжении всей истории на зда-
нии не проводили значительных ремонтных работ, 
не были установлены никакие инженерные сети. 
Таким образом, объект дошел до наших дней в 
аутентичном состоянии. Здание законсервировано: 
все поддерживающие работы проводятся строго, 
используя техники и материалы, максимально при-
ближенные ко времени возведения постройки. Ди-
ректор Дрейтон Холла, собрал деньги с неравно-
душных и выкупил земельный участок, смежный 
с памятником, планируемый под современную 
застройку, таким образом, сохранив драгоценное 
видовое раскрытие памятника.

Говоря о национальных исторических ареа- 
лах, автор использует в качестве примера Саванну, 
где в Национальном реестре находится 15 исто-
рических ареалов (еще 27 признаны возможными 
к включению в будущем), но повышенный статус 
Национального исторического ареала с 1966 г. 
носит только один ареал, покрывающий истори-
ческий центр города (Savannah National Historic 
Land mark District). 

В составе ареала может находиться (con tri-
buting properties) исторически ценная недвижи-
мость и (non-contributing properties) не несущие 
исторической ценности постройки.

2. национальные памятники (National Mo-
nu ments) определены как “территории, охраняе-
мые национальным правительством, по причине 
наличия объектов, несущих интерес с позиции 
истории или науки” [5]. В штате Джорджия всего 
два национальных памятника, один из которых 
находится очень близко к городу Саванна — Форт 
Пуласки (Fort Pulaski), построенный в 1861 г.

Среди современных 117 национальных памят-
ников больше половины занимают памятники 
природы. Статус “национального памятника” — 
не пожизненный и постоянно пересматривается 
президентом или Конгрессом США.

3. национальный мемориал (National Memo-
rial) — охраняемая территория, которая увековечи-
вает память исторической персоны или события 
[8]. Первым и, пожалуй, наиболее легко узнавае-
мым национальным мемориалом является мону-
мент Вашингтону (Washington Monument) 1884 г.  
возведения. На сегодняшний день создано 35 на-
цио нальных мемориалов, которые находятся в соб-
ственности Службы национальных парков.

ил. 3. Дрейтон Холл (1747–1752), Чарльстоун (штат Северная Каролина):
а — экстерьер; б — интерьер. Фотографии автора

а б
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Рассмотрим основные органы и специальные 
организации, отвечающие за охрану недвижимого 
культурного наследия США, на трех уровнях: на-
циональный/федеральный, штата, муниципаль-
ный/местный (ил. 4).

1. министерство внутренних дел сша (De-
part ment of  the Interior) — главный федеральный 
исполнительный орган, ответственный за реали-
зацию государственной политики в сфере охраны 
культурного наследия, в частности:
–  ответственный за содержание и ведение Нацио-

нального реестра исторических мест;
–  утверждает памятникоохранные программы;
–  распределяет финансы (субсидии);
–  вносит предложения по внесению номинаций 

в Список всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО.

2. служба национальных парков (National 
Park Service), создана в 1916 году президентом 
Виль со ном. Сегодня Служба находится в соста-
ве министерства и выполняет большую часть его 
полно мочий касательно культурного наследия, 
осуществляет взаимодействие с Национальным 
фондом США по охране наследия, органами охра-
ны культурного наследия штатов и местными ор-
ганами охраны культурного наследия.

Служба занимается сбором информации о па- 
мятниках природного и культурного наследия стра-
ны, включая национальные монументы, националь-
ные заповедники, национальные рекреационные 
зоны и национальные исторические места.

Служба национальных парков выпускает пери-
одическое издание “Федеральные законы охраны 
культурного наследия”. В дополнение, Службой 
отрабатывается и выдается множество подробно 
выписанных документов, которые содержат по-
становления, разъяснения и рекомендации о при-
менении правил и норм федеральных законов, 
реализации их положений на практике для удоб-
ства использования законодательства не только 
органами власти, но и научными сообществами, 
общественными и частными организациями, прос-
тыми гражданами.

3. Консультативный совет по вопросам 
охраны культурного наследия (Advisory Coun-
cilon Historic Preservation) — независимое феде-
ральное ве домство правительства США, не вхо-
дящее в состав ни одного из министерств [1], 
ор ганизованное национальным Законом “Об охра - 
не культурного наследия” в 1966 г. с целью кон-
сультирования президента и Конгресса США. Со-
став Консультативного совета утверждается пре-
зидентом и включает в себя:
–  председателя (выбирается из широких кругов 

общественности);
–  министра внутренних дел;
–  архитектора при Капитолии;
–  министра сельского хозяйства;
–  одного губернатора;
–  одного мэра;
–  четырех руководителей других федеральных ве-

домств, чья деятельность связана с вопросами 
сохранения недвижимого наследия;

–  директора Национального фонда США по охра-
не наследия;

–  четырех экспертов из области охраны культур-
ного наследия, компетентных в архитектуре, ар-
хеологии, истории;

–  трех членов из широких кругов общественности.
4. национальный фонд сша по охране 

наследия (US National Trustfor Historic Preserva- 
tion) — частная некоммерческая организация, соз-
дана Конгрессом США в 1949 г. с целью активного 
привле чения широкой общественности к охране 
культурного наследия. Основные направления дея-
тельности Фонда:
–  реализация образовательных инициатив с це- 

лью пропаганды и активной публичной защиты 
наследия;

–  создание и поиск ресурсов для сохранения и 
ревитализации многообразных американских 
исторических мест;

–  организация национальных памятникоохрани-
тельных конференций;

–  управление памятникоохранительными прог-
раммами;

ил. 4. Общая структура взаимодействующих органов охраны недвижимого культурного наследия США. 
Обработка автора



– 104 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

–  проведение мониторинга списка национальных 
сокровищ, находящихся под угрозой;

–  ведение научно-исследовательской деятельно-
сти.

Финансовая поддержка организации произво-
дится за счет членских взносов, пожертвований, 
грантов, субсидий от федеральных органов. При 
Фонде работает Наблюдательный совет, в состав 
которого входят в числе других: министр юстиции, 
министр внутренних дел, директор Национальной 
галереи искусств.

5. органы охраны культурного наследия 
штатов вместе с консультативными советами при 
них, были созданы национальным Законом “Об 
охране культурного наследия” 1966 г. с целью:
–  рассмотрения номинации в Национальный ре-

естр со всего штата;
–  распределения федеральных грантов среди му-

ниципальных властей, частных лиц и общест-
венных организаций, добавляя к ним собствен-
ные субсидии;

–  ведения программ по сохранению наследия на 
уровне штата.

6. местные органы охраны культурного 
наследия обладают высокой степенью автономно- 
сти, занимаясь памятниками местного значения, 
наделяя самостоятельно данным статусом, вне зави-
симости от Национального реестра исторических 
мест (из 15 Национальных исторических ареалов 
Саванны всего 4 получили статус местных исто-

рических ареалов). В то время как федеральное и 
штатное правительство осуществляет только мо-
ральное и материальное поощрение сохранения 
памятников, но не реализует непосредственный 
контроль за состоянием объектов, в муниципали-
теты делегированы права регулировать и контро-
лировать использование памятников.

В Саванне местный государственный орган 
охраны культурного наследия представлен Депар-
таментом (Urban Planning and Historic Preservation 
Department) в составе Главного архитектурно-пла-
нировочного управления (Savannah Metropolitan 
Planning Commission). Департамент существует с 
1955 г. и занимается контролем и “бумажной ра-
ботой”: выдает разрешительные документы, ведет 
окружной реестр памятников (ОРП), проводит ис-
следовательские работы в архивах.

Включение в ОРП защищает исторические 
ареалы (и отдельные постройки) от несоответству-
ющих изменений, неоправданных сносов и негар-
моничных новых построек, с помощью наложения 
на весь внесенный ареал индивидуально разрабо-
танных руководств по проектированию (Design 
Ma nuals for the Savannah Historic District) [7], где 
по каждой улице исторического ареала предписа-
на четкая допустимая высотность, цветовая гамма 
фасадов, рекомендованные пропорции и разме ры 
оконных и дверных проемов, архитектурных де-
талей, стилевые характеристики в рамках которых 
проектировщик может фантазировать (ил. 5). Для 

ил. 5. Карта допустимой высотности в границах центрального исторического ареала Саванны [7]



– 105 –

Постригань У . охрана недвижимого культурного наследия в Сша на примере г . Саванна (штат джорджия)

получения разрешения (Certificate of  Appropriate-
ness) на любые изменения в экстерьерах зданий 
(видимых “с улицы”), они должны соответствовать 
руководству по проектированию, разработанному 
для конкретного исторического ареала. Разреше-
ния на проведение поддерживающих ремонтных 
мероприятий, реставрационных работ, невысокой  
степени ответственности, на исторической недви-
жимости выдается Департаментом охраны куль-
турного наследия в течение 10 дней. Новое строи-
тельство в историческом ареале, реконструкция и 
значительные изменения исторической недвижи-
мости требуют рассмотрения заявления на местных 
рекомендательных комиссиях по охране культур-
ного наследия, поэтому решение вопроса занимает 
от 3 до 5 недель.

В Саванне таких комиссий три: с 1973 г. — 
комиссия, контролирующая исключительно тер-
риторию центрального исторического арела Са-
ванны (Savannah Historic District Board of  Review);  
с 1990 г. — комиссия, отвечающая за контроль над 
исторической недвижимостью Саванны (исключая 
центр), в ее компетенции также рассмотрение во-
просов по установке монументов, мемориальных 
досок и информационных знаков на исторических 
территориях города и округа (Savannah-Chatham 
County Historic Siteand Monument Commission); 
комиссия по охране недвижимого культурного на-
следия округа Саванны (Chatham County Historic 
Preservation Commission). Комиссии работают на 
общественных началах и в их состав входят: ар-
хитекторы, историки, градостроители, агенты по 
продаже недвижимости, реставраторы, юристы, 
представители разных городских органов и орга-
низаций. Получения разрешений и прохождение 
разного рода комиссий — бесплатны. Решения, 
принимаемые комиссиями, являются окончатель-
ными в случае позитивного рассмотрения вопроса 
заявителя, либо могут быть оспорены в городском 
совете. Комиссии собираются несколько раз в ме-
сяц для общественных слушаний по рассмотрению 
в частности: присвоения/отмены статуса памят-
ника местного значения, выдача разрешений на 
проведение работ на памятниках местного значе-
ния и их территориях, внесение рекомендаций 
по включению объектов в Национальный реестр. 
Законодательно предусмотрено информирование 
(в письменной форме) всех соседей, в определен-
ном радиусе от рассматриваемого проекта, а также 
горсовета минимум за 7 дней перед заседанием 
соответствующей комиссии.

7. местные общественные неприбыльные 
(non-profit) организации — это пример важности 
частной гражданской инициативы, идущей снизу. 
Активные добровольные общества, состоящие из 
люби телей-защитников наследия, профессиона- 
лов и во лонтеров, опирающиеся на неправитель-
ственную финансовую поддержку, стояли у ис-
токов движения в защиту культурного наследия 

США. Так Фунда ция исторической Саванны (His-
toric Savannah Foundation) с 1955 г. сохраняет и 
защищает недвижимое культурное наследие Саван- 
ны (более 360 исторических зданий) через пропа-
ганду, активную публичную защиту, образование и 
вовлечение общественности. Целесообразно упо-
мянуть несколько, по нашему мнению, достойных 
подражания инициатив.

С 1959 г. Фундация работает с Оборотным 
фондом (Revolving Fund): собирает деньги для по-
купки исторической недвижимости, находящейся 
под угрозой исчезновения, стабилизирует и укреп-
ляет ее, присоединяет охранный сервитут (pre ser-
vation easement) [2], далее продает недвижимость 
ответственным за сохранение покупателям. Выру-
ченная от продажи недвижимости сумма повторно 
используется Оборотным фондом для сохранения 
новой недвижимости.

Фундация организовывает ежегодный конкурс  
среди физических лиц и организаций на лучший 
проект по ревитализации исторической недвижи-
мости в городе. Также она патронирует профиль-
ные классы в средних школах по охране культур-
ного наследия, в программе которых проводятся 
ежедневные уроки по данной теме (например, в 
виде головоломок по поиску архитектурных эле-
ментов, присущих разным стилям, на зданиях го-
рода, практических занятий по ремонту и техникам 
реставрации — подобные задания организуют вне 
класса, в форме выездных экскурсий), прививая 
детям интерес, понимание и любовь к своему архи-
тектурному наследию в самом начале становления 
личности.

В 2015 году Фундацией было проведено на-
учное исследование “Влияние исторического нас-
ледия на экономику Саванны без учета фактора ту-
ризма” [3]. В ходе исследования было обнаружено, 
что сохранение культурного наследия позитивно 
влияет на жителей и является мощным двигателем 
экономики города.

Подводя итоги краткому обзору системы охра-
ны недвижимого культурного наследия в Соеди-
ненных Штатах Америки, выделим основопола-
гающие принципы успешной работы системы.

• высокая степень децентрализации: органов уп-
равления много, но работают они успешно и сла-
женно, потому что руководствуются развитым, 
детально прописанным законодательством всех 
уровней — национального, штатов, местного, ко-
торое опирается на базовые положения федераль-
ного закона “Об охране культурного наследия” 
1966 г.

• Законы стабильны, много лет сохраняют силу 
основных положений. С другой стороны, постоянно 
дорабатываются и совершенствуются, при этом 
тщательно согласовываются все нормы и прави-
ла в середине законодательного поля, исключая 
возможность неоднозначного их истолкования. 
Законы прямого действия, определяют не только 
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нормы, но и конкретных лиц, ответственных за их 
реализацию, подробно прописывается порядок 
действий, термины конкретизированы, отчетность, 
источники и размеры финансирования, правила 
обоснования налоговых льгот.

• “чтобы создать результативную организацию, 
нужно заменить власть ответственностью” (Питер 
Друкер). Ответственность за реализацию законода-
тельства в сфере охраны памятников возложена на 
конкретных чиновников, а не на всю организацию. 
Данное положение законодательства США эффек-
тивно сказывается на результатах деятельности.

• наличие в свободном доступе качественной, хоро-
шо проработанной градостроительной документации и 
руководств по проектированию/реконструкции в 
рамках исторических ареалов значительно упро-
щает жизнь как органам власти, так и инвесторам, 
застройщикам, жителям в принятии решений, не 
оставляя места коррупции, личностным субъектив-
ным оценкам, невнятным требованиям.

• система налоговых льгот и поощрительных 
финансовых механизмов для сознательных вла-
дельцев исторической недвижимости.

• система охраны наследия работает в согласии с 
обществом и для общества. Активное привлечение 
общественности является обязательным в процессе 
принятия любого решения.

• специалисты по охране культурного наследия —  
не “каратели”, а просветители и помощники, кото - 
рые сотрудничают с владельцами не дви жимо сти, 
помогая им осознать всю ценность и от ветст вен-
ность по ее сохранению. Местными орга нами 
охра ны проводится ежегодная инвентаризация 
исторической недвижимости, результаты которой  
направляются владельцам с рекомендациями по 
сохранению. В случае нового строительства в ис - 
торическом ареале, проектировщик получает кон-
кретные исходные данные о требуемых: высотно-
сти, размерах деталей, пропорциях, цветовой гамме 
будущего объекта и т. д. в виде подробных графи-
ческих и описательных материалов.

• высокая степень популяризации и образования на-
селения. Вся документация, касательно исторической 
недвижимости города и планируемых проектов в 
исторических ареалах находится в свободном до-
ступе в Интернете. Все бюрократические вопросы 
и процессы сферы охраны культурного наследия 
детально прописаны. Наличие федеральных ин-
струкций и директив, большого объема федераль-
ных руководств по детальному толкованию всех 
аспектов памятникоохранной деятельности.

• высокий процент активного населения в вопросах 
охраны недвижимого наследия порождает боль-
шой процент финансовой поддержки из индиви-
дуальных ресурсов.

• сохраняют только исторически правильную “кар-
тинку” экстерьера (фасады здания): телефонные и 
электропровода помещают под землю, прячут 
мусорные баки и телевизионные антенны, огра-

ничивают парковку машин. В тоже время преобра-
зовывают интерьеры так, чтобы они были удобные 
для современной жизни, полагая, что наилучшим 
способом сохранения исторической недвижимо-
сти является ее использование, избегая создания 
мертвого “города призраков”.
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охорона нерухомої Культурної 
спадщини в сполучених штатах 

америКи на приКладі міста саванна 
(штат джорджія)

Уляна Постригань
анотація. Стаття присвячена актуальній на сьогодніш-
ній день проблемі вдосконалення системи збереження, 
використання та охорони пам’яток нерухомої культурної 
спадщини, на тлі постійного збільшення кількості істо-
ричних об’єктів, в умовах обмеженого державного фі-
нансування. У процесі пошуку балансу між збереженням 
історичних об’єктів і зростанням, а також модернізацією 
сучасних міст, способами розумного поєднання при-
ватних інтересів із суспільними, доцільним є звернутися 
до досвіду країн, успішних у цьому питанні. На основі 
узагальненого практичного досвіду, отриманого автором 
під час стажування в організації з охорони нерухомої 
культурної спадщини міста Саванни штату Джорджія, 
розкриваються ключові моменти системи охорони не-
рухомої культурної спадщини США. Основний зміст 
дослідження становить детальний аналіз ефективної 
роботи системи на трьох рівнях: федеральному, штатів 
та місцевому. Розглянуто: ключові положення головних 
чинних законодавчих актів, інструкцій та планувальних 
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документів пам’яткоохоронної сфери; взаємодія держав-
них і недержавних структур охорони; види нерухомих 
об’єктів культурної спадщини і процес їхнього доку-
ментування; особливості визначення предмета охорони 
пам’яток. Результати аналізу проілюстровані на кон-
кретних прикладах міста Саванни. Проведений всебіч-
ний огляд дозволив сформулювати основні принципи, 
на яких будується вся система роботи з нерухомими 
пам’ятками культурної спадщини США: активне залу-
чення громадськості, високий ступінь децентралізації, 
популяризація й освіта, податкові пільги.
Ключові слова: історична нерухомість, документування, 
законодавство, предмет охорони.

archiTecTural heriTaGe  
proTecTion in The uniTed sTaTes  

of america case sTudy:  
savannah, GeorGia

Uliana Postrygan
annotation. This article is dedicated to the topical problem 
of  improving preservation and using policy for historic 
properties, against the background of  their continuous mul-
tiplying, under conditions of  limited government funding. 
In process of  searching for a balance between the preser-

vation and growth as well as modernization of  contem-
porary cities, ways of  reasonable combination of  private 
and public interests, it is appropriate to refer to the other 
countries’ successful practice in this issue. On the basis of  
the generalized author’s practical experience which has been 
obtained during an internship in the historic preservation 
organization in Savannah, Georgia, the key points of  the 
efficient preservation policy in USA have been disclosed. 
The main content of  the study is an extensive analysis of  
the system operation at three levels: federal, state and local. 
The following were considered: the key provisions of  the 
main applicable legislation, regulations and city planning 
documents in the scope of  preservation; interaction between 
government and private historic preservation institutions; 
types of  architectural heritage objects and the process of  
their documentation; peculiarities in the definition of  the 
“subject for protection” in historic properties. Analysis’s 
results are illustrated by specific examples within Savan-
nah’s historic districts. A conducted comprehensive survey 
has allowed to formulate fundamental principles of  the 
preservation system in the United States: the active public 
involvement, the high degree of  decentralization, promotion 
and education, tax benefits.
Key words: historic property, documentation, legislation, 
criteria.
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ольГа плаМеницька

реСТаврацІЯ паМ’ЯТок архІТекТУрИ: 
проБлеМа фахової оСвІТИ в коНТекСТІ 

НацІоНальНої БезпекИ державИ
анотація. У статті аналізується критичний стан підготовки фахівців у сфері реставрації нерухомих пам’яток в 
Україні і наголошується на необхідності фокусування уваги державних органів на створенні системи вищої освіти 
з реставрації архітектурної спадщини, а також надання реставрації статусу окремої спеціальності.
Ключові слова: реставрація, реставраційна освіта, архітектурна спадщина, методика реставрації.

Збереження культурної спадщини є без пере-
більшення одним з важливих сегментів національ - 
ної безпеки держави. Знищення культури в її духов-
них та матеріальних проявах, нехтування архітек - 
турно-мистецькими традиціями провокує втрату 
здатності народу до самовідтворення, поступову 
втрату самоідентичності та почуття своєї унікаль-
ності як складової світової культури, а зрештою —  
втрату національної ідеї.

Пам’ятки архітектури як живі свідки минулого 
є тим матеріальним підґрунтям, без якого історія 
держави буде позбавлена надійного фундаменту. 
Їхня втрата є катастрофою для будь-якої держави, 
яка відчуває себе причетною до глибинних світо-
вих історичних процесів і дивиться у майбутнє. 
Їхня втрата є бажаною для тих, хто хоче знищити 
державу та позбавити її права бути рівною серед 
рівних. На цій простій тезі побудована основна 
ідея реставрації і основна мета діяльності рестав-
ратора.

Всі держави, які пройшли шлях самоідентифі-
кації, в той чи інший спосіб вирішували проблему 
збереження культурної спадщини як складової сво-
єї національної безпеки. Повага до реставрації як 
берегині національної культури в широкому сенсі є 
мірилом зрілості суспільства. Неповага і нехтування 
цією унікальною професією є ознакою серйозної 
хвороби суспільства.

Упродовж останніх років фахівці з архітектур-
ної реставрації сигналізують поглиблення кризи 
в царині професії. На тлі серйозних проблем у 
сфері збереження нерухомої культурної спадщи-
ни реставрація в Україні поступово, але невпинно 
занепадає, а реставратори дедалі частіше переорі-
єнтовуються на дизайн інтер’єрів, міського середо-
вища тощо.

Підготовка кваліфікованих реставраційних 
кад рів упродовж років перебуває в перманентно-
зародковій стадії і є предметом особистого клопоту 
окремих фанатично відданих справі фахівців ви- 
щої школи. Окрім постійних декларацій намірів 
щодо відродження і розвитку реставрації жодних 
зрушень в організації вузівської підготовки рестав-

раційних кадрів на рівні зацікавлених міністерств 
і відомств немає. Реставрація пам’яток архітекту-
ри як професія державою не визнана: до переліку 
професій, підтверджених відповідними держав-
ними дипломами, вона досі не увійшла (на від-
міну від реставрації творів мистецтва). Вітчизняна 
навчальна література з архітектурної реставрації 
не видається. Науково-методична та нормативна 
база переважно застаріли і оновлюються у мізер-
них, порівняно з потребами, обсягах. Середній вік 
відомих архітекторів-рес тав раторів наближається 
до пенсійного.

Архітектори проектують сучасну забудову в 
історичних містах України, іноді не маючи най-
меншого уявлення про історичне середовище, ар-
хітектурно-містобудівну спадщину та про засади 
їхнього збереження. Столиця України демонструє 
авангардні, можна сказати, навіть вишукані мето-
ди наступу на іс торичне довкілля. В історично-
му центрі столиці впевнено зводяться “висотки”. 
Вчені-пам’ятко охоронці та громадські організації 
волають про знищення архітектурно-містобудівної 
спадщини. Реставратори жаліються, що ряди їх 
дедалі менша ють. Розгортаються масштабні піар-
програми з потужним фінансовим супроводом 
по відро дженню (читай: реконструкції) окремих 
па м’ятко вих комплексів, на тлі яких кошти на рес-
таврацію решти архітектурної спадщини України 
вигля дають мізерними. Водночас педагоги вищої 
школи омріюють пер спективи реалізації програм 
фахової підготовки реставраторів у державних ін-
ститутах та академі ях і пишуть підручники й по-
сібники з історії архі тектури. Міністерство освіти 
та науки підручники затверджує і вперто не помічає 
нестачі реставрацій ної професії.

Складається враження, що все відбувається в 
різних площинах, які не перетинаються. При цьо-
му дехто й надалі оптимістично сподівається, що 
“в майбутньому” ситуація покращиться за раху нок 
створення (коли і ким?) системної фа хової освіти, 
і що майбутні фахівці відновлять на укові засади 
збереження архітектурної спадщини. Але це буде 
завтра.
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Проаналізуємо ситуацію, яку маємо сьогодні.
Нині попит на архітекторів-проектувальників, 

з огляду на будівельний бум у країні, незмірно ви-
ріс. Поширилися комп’ютерні технології проекту-
вання, внаслідок чого з’явився різновид професії 
архітектора — архітектор-дизайнер. Для пересічно-
го загалу професія “дизайнер” сприймається прес-
тижно; поряд з нею професія “архітектор” виглядає 
зна чно скромнішою. Потреба у комп’ютерному 
проектуванні, починаючи від приватного житла й 
закінчуючи офісними і торговими центрами, роз-
важальними закладами різного масштабу зростає в 
геометричній прогресії. Проектування стало рей-
тинговим, розцінки на проектні роботи поступо-
во зростають. Навіть студенти, ще не отримавши 
диплома, вже відчувають комерційну вигоду від 
дизайнерської роботи.

Що може спонукати студента обрати профе-
сію архітектора-реставратора і присвятити себе за-
хисту архітектурної спадщини? Зауважимо: захисту 
від тих, з ким ще вчора разом сидів на лекціях і 
вико нував курсові роботи.

Серед студентів-архітекторів переважає пов на 
необізнаність щодо реставрації як фаху. Побутує 
уявлення про реставрацію як про романтичну і 
цікаву, але матеріально невигідну професію, на 
кшталт “гри в бісер”, і про реставратора як про 
проектувальника-невдаху або, в кращому випад-
ку, — фаната “поза часом і простором”. І якщо 
нинішні реставратори-практики, які долають кін-
цевий від тинок професійного шляху, тішать себе 
надією, що на їхній вік фахової роботи вистачить, 
то молоді спе ціалісти, з огляду на вельми розмиті 
перспективи, не наважуються ступити на цей шлях 
і присвятити реставрації життя.

Вибір студентом-архітектором професії архі-
тектора-реставратора має бути свідомим. Цей вибір 
студент повинен зробити, володіючи інформацією 
про основи професії та її перспективи. На жаль, 
реалії сьогодення не на користь реставрації. Вона 
сьогодні не належить до рейтингових спеціальнос-
тей, тому її обирають не задля матеріальної виго-
ди, а передусім з потреби наукової самореалізації. 
Шлях до цієї самореалізації тернистий. Вузівська 
підготовка не забезпечена відповідним науково-
теоретичним і проектним супроводом, необхідни-
ми для формування реставратора-практика.

Де вихід? В організації спеціалізації на всіх 
архітектурних факультетах? У вдосконаленні нав-
чальних програм?

Спробуємо подивитися на проблему дещо під 
іншим кутом.

Кілька років тому один з міністерських поса-
довців, до сфери обов’язків якого входить плану-
вання, організація і науково-методичний контроль 
за реставраційними роботами, висловив зневажли-
ву думку, що в реставрацію йдуть архітектори, які 
не зуміли реалізувати себе в сучасному проектуван-
ні, а тому вони лише “повторюють чужі проекти”. 

Таке твердження примушує замислитися: чи не 
з формування фахового менталітету керманичів 
треба виправляти катастрофічне становище? Ін-
терес студентів-архітекторів до реставрації можна 
ініціювати, можна навіть сформувати, але вони не 
залишаться в цій професії, якщо фахові пріоритети 
будуть визначати і нав’язувати їм на основі хибних 
уявлень.

В Україні понад 16 тисяч пам’яток архітектури, 
з них близько 10 відсотків перебуває в аварійно-
му і понад 60 відсотків — у незадовільному стані. 
Щороку реставрація завершується менше, ніж на 
десяти об’єктах. Можна уявити величезний обсяг 
роботи для реставраторів на кілька майбутніх деся-
тиліть. Водночас фахівців (проектувальників-архі-
текторів, конструкто рів, технологів, будівельників) 
катастрофічно бракує. Бракує й коштів на рестав-
рацію багатьох архітектурних шедеврів й визнач-
них комплексів — таких, як фортеця в Білгороді-
Дністровському, замок у Бережанах, Троїцький 
собор в Новомосковську та ін. Кошти завжди об- 
межені, проектна документація на повноцінну рес - 
таврацію здебільшого відсутня. Фінансування рес-
тавраційних робіт традиційно запізнюється, ро-
боти розпочинаються в осінній період і, всупереч 
усім нормам, проводяться взимку. Реставратори 
ведуть дослідження і проектують в режимі перма-
нентного авралу.

Якщо керуватись принципом “не зашкодь”, 
повинно бути вочевидь, що фахові питання рес-
таврації пам’яток архітектури мають вирішуватися 
передусім і виключно фахівцями-реставраторами 
на спеціалізованих науково-реставраційних радах, а 
не “науковим загалом”, не “архітектурною громад-
ськістю” (за всієї поваги до неї) і не чисельною пе-
ревагою голосів. Адже ніхто не ставить під сумнів, 
що лікарі обстежують пацієнта, ставлять діагноз і 
визначають методику і план лікування, керуючись 
насамперед фаховими критеріями, а не на підставі 
громадських об говорень.

На превеликий жаль, останнім часом фахо-
вий рівень експертів у галузі реставрації істотно 
знизився за рахунок розширення самих рамок по-
няття “експерт”. Нерідко засади відновлення тієї чи 
іншої пам’ятки визначаються не реставраторами і 
не за науковими критеріями (адже реставрація — 
це насамперед наука!), а з позиції управлінсько-
го конформізму, який цілковито задовольняють 
теорети ко-догматичні та формально-бюрокра- 
тичні підходи до реставрації, а подекуди й смакові 
пріо ритети не достатньо кваліфікованих експер-
тів. Ко жен реставратор може пригадати ситуації, 
коли на науково-методичних радах приймалися 
“половинчасті” рішення, які з формальної точ-
ки зору виглядали обґрунтованими, відповідали 
нормам та інструкціям, а разом з цим залишали 
некомфортне відчуття причетності до колективно 
скоєної помилки — погодження форма лізованої 
бездуховної реставрації, яка позбавляла пам’ятку 
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її індивідуальності. Ця індивідуальність нерідко 
розкривається безцінними для реставра тора на-
турними залишками, які — на превеликий жаль! —  
часто не переконують “науковий загал”. Усе це 
знецінює роботу реставратора-дослідника, зне-
цінює зрештою роль самої пам’ятки як наукового 
джерела, зводить реставрацію як науку до рівня ре-
монту чи відновлення об’єкта на “безпроблемний” 
етап, задокументований пізніми іконографічними 
джерелами. Чи цьому треба навчати майбутніх рес-
тавраторів?

Жодна наукова стаття не пишеться за інструк-
ці ями. Годі вже й говорити, що жодна інструкція 
і за конодавча норма не може увібрати всього роз-
маїття ситуацій, з якими стикаються реставратори-
прак тики. Часто ці ситуації не вписуються в коло 
відо мих аналогів, і реставраційні рішення дово- 
диться приймати, виходячи з матеріалів досліджен-
ня самого об’єкта. Численні приклади таких ситуа-
цій блискуче описані відомим російським рестав-
ратором пам’яток дерев’яного народного зодчества  
О. В. Ополовниковим у його ґрунтовній моногра-
фії “Реставрация памятни ков народного зодчества” 
(Москва, 1974).

Якщо подивитися на реставраційні досягнення 
останніх двох десятиліть, стає зрозуміло, що до ак-
тивів реставрації потрапило чимало “відтворених” 
пам’яток, в яких роль і сутність реставраційних 
методик, методів і матеріалів гранично мінімізо-

вано. Потужна когорта архітекторів-реставраторів 
сьогодні займається переважно реставраційними 
ремонтами пам’яток ХІХ – початку ХХ ст. та їх-
нім пристосуванням під потреби забудовників-ре-
конструкторів. Деда лі частіше має місце “рекон-
струкція” пам’яток ар хітектури.

Особливу загрозу для архітектурної спадщини 
створює перспектива приватизації пам’яток, зок-
рема розташованих у мальовничих місцевостях 
палаців і замків. Саме ця група унікальних об’єктів, 
яка найчастіше стає предметом інтересу олігархів, 
потребує першочергової державної підтримки і 
кваліфікованої реставрації.

На жаль, упродовж останніх років відсоток 
реставраційних ремонтів та пристосувань об’єктів 
архітектурної спадщини незмірно виріс, натомість 
власне реставрація стала рідкісним явищем. На неї 
практично немає попиту. І саме в цьому, на наш 
погляд, варто шукати справжню причину занепа-
ду реставраційної школи. У сучасній реставрації 
переважають економічна і функціональна складо-
ві, натомість дедалі менший відсоток припадає на 
науково-методичні аспекти. Ми вже не говоримо 
про розвиток теоретичних основ реставрації, про 
вдосконалення її методології. Економічні моти-
вації планування і фінансування реставраційних 
робіт призводять до вражаючої підміни понять: 
деякі види суто реставраційних робіт на пам’ятках 
архітектури (приміром, рестав рація втраченого еле-
мента архітектурного комп лексу або даху спору-
ди, що не зберігся в історич них формах) довільно 
трактуються чиновниками як “відтворення” і не 
фінансуються.

Зміна пріоритетів спостерігається передусім на 
державному рівні. Планку рівня реставрації як науки 
опущено до граничної позначки. Якщо такий стан 
речей триватиме й надалі, жодні навчальні заклади 
і реставраційні спеціалізації не змінять ситуацію на 
краще. До того ж, на такі умови роботи, в яких за 
інерцією працюють теперішні реставратори, не 
пристане ніхто з молодих фахівців. Реставрація 
буде приречена.

Тому головне завдання, яке повинна вирішити 
держава, — це суттєва зміна пріоритетів у держав-
ному управлінні реставрацією, переведення її на 
суто наукову основу відповідно до міжнародних 
пам’яткоохоронних норм, а також включення рес- 
таврації пам’яток архітектури до переліку галу-
зей народного господарства, визнання професії 
архітектора-реставратора і заснування у базових 
архітектурних вишах профільних кафедр рестав-
рації пам’яток архітектури з обов’язковою повно-
масштабною підготовкою фахівців за спеціаль-
ною програмою. За умови прийняття відповідного 
уря дового рішення та зобов’язання профільних 
мініс терств до його реалізації на це знадобиться 
один-два роки.

Вузівська підготовка архітекторів-реставрато-
рів має бути спрямована передусім на формуван ня іл. 1. Обмір А.Новака. КНУБА. 2008
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у студентів професійної свідомості. Це поняття є 
базовим для подальшої роботи.

Необхідно зазначити дві головні відмінності 
у роботі сучасного архітектора-проектувальника 
та архітектора-реставратора. По-перше, принци-
пово відрізняються предмети нормування. Якщо 
в сучасному проектуванні нормується об’єкт, то 
в реставрації об’єкт вже існує, і предметом нор-
мування є діяльність щодо його реставрації. По-
друге, принципово відрізняються методи роботи. 
Проектувальник реалізує своє творче “Я” в ав тор-
ському задумі, а реставратор — через вичерпне 
наукове дослідження і свідоме обмеження власної 
творчості для з’ясування задуму автора реставро-
ваного об’єкта. Реставратор цілковито розчиняє 
своє творче “Я” в об’єкті. Чим вищою є кваліфі-
кація реставратора, тим менший відсоток власних 
архітектурних рішень вносить він у проект рес тав-
рації і тим більший відсоток рішень, обґрунто ва- 
них ним на основі наукових досліджень об’єкта, 
джерел та аналогів. Отже, неважко зрозуміти, що 
професії відрізняються насамперед на рівні ідео-
логії, і навіть хороший проектувальник не зможе 
стати хорошим реставратором без певної перебу-
дови професійної свідомості.

Першим кроком студента-архітектора при ви-
борі майбутньої професії є, на наш погляд, чіт-
ке усвідомлення і внутрішнє прийняття цієї тези. 
Якщо майбутній реставратор буде свідомий того, 
що його завдання — попри втрати й перебудови 
споруди з’ясувати первісний архітектурний задум 
її автора, встановити подальшу будівельну еволю-
цію, а також засобами архітектури унаочнити цю 
інформацію у пам’ятці, — у нього не буде жодних 
комплексів щодо творчої неповноцінності про-
фесії. Досвід класичних архітектурних реставрацій 
свідчить, що такою “реставраційною криміналіс-
тикою” можуть займатися лише інтелектуальні й 
ерудовані архітектори, сильні особистості. Висо- 
кий рейтинг ар хі текторів-рестав-
раторів на світовому рівні, засвід-
чений діяльністю такої впливової 
організації як ICOMOS, слугує 
цьому підтвердженням. На жаль, 
студенти не знають про цю між-
народну організацію, про її мету, 
цілі й досягнення, численні між-
народні проекти, а також про її 
вплив на збереження світових 
культурних цінностей.

Реставрації, як і медицині, не 
можна навчитись за підручниками. 
Для тих, хто свідомо обрав шлях 
реставраційної науки і практики, є 
бажаним якомога раніше увійти в 
професійний контакт з практику-
ючими реставраторами. Тільки в 
такий спосіб та у безпосередньому 
контакті з об’єктами-пам’ятками 

можливе професійне становлення фахівця. Чим 
раніше студент навчиться застосовувати методику 
досліджень безпосередньо на об’єкті, тим ефек-
тивнішим буде його навчання і результативнішою 
діяльність.

Практична підготовка студентів-реставраторів 
повинна починатись з обмірної практики і не за 
узвичаєним курсом, який проходять на архітектур-
них факультетах, а за спеціалізованою програмою 
архітектурно-археологічних обмірів як першої ста-
дії архітектурно-археологічних досліджень. Саме 
в процесі обмірів пам’ятки архітектури перед май-
бутніми реставраторами необхідно ставити перші 
дослідницькі завдання. Тоді процес механічної фік- 
сації об’єкта перетвориться на творчий процес його 
дослідження. В подальшому практична складова у 
реставраційному курсі повинна істотно збільшува-
тися. За умови впровадження практичних занять у 
навчальний процес теоретичні викладки стануть 
зрозумілими й доступними, а законодавча й нор-
мативна база сприйматиметься як інструментарій 
збереження пам’яток.

Окреме місце має відводитись теоретичній під-
готовці архітекторів-реставраторів. Її треба здій-
снювати в кількох напрямках:
–  поглибленого студіювання історії та історії ар-

хітектури України, а також історії архітектури 
Центрально-Східної Європи;

–  вивчення основ суміжних дисциплін, необхідних 
для реставраторів (зокрема історії мистецтва, ар-
хеології, пам’яткознавства, архівознавства, нуміз-
матики, сфрагістики, релігієзнавства тощо);

–  поглибленого вивчення історії, методики та тех-
нології реставрації;

–  освоєння міжнародної та вітчизняної законодав-
чої та нормативної бази.

Курс історії архітектури для архітекторів-рес-
тавраторів має бути істотно поглибленим, але не 
за рахунок розширення географії країн і народів 

іл. 2. Рисунок Ю. Нестерової. КНУБА. 2008
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світу, а за рахунок вивчення регіональних архітек-
турних шкіл, історичних будівельних технологій, 
історичної типології пам’яток архітектури. Досвід 
показує, що фахівець-теоретик може мати широ-
кі, навіть енциклопедичні знання зі всесвітньої 
історії архітектури, але бути безпорадним перед 
проблемою вибору архітектурного рішення при 
реставрації конкретної пам’ятки з численними бу-
дівельними нашаруваннями різного ступеня цін-
ності. Оскільки, як відомо з практики, треба знати 
не багато, а добре. Ці знання приходять лише з 
практичним досвідом реставраційних досліджень 
і проектування, в якому не останнє місце займає 
контакт з будівельниками-реставраторами, знання 
будівельних матеріалів, практичних і зокрема ар-
хаїчних будівельних та технологічних прийомів, 
специфіки роботи дерев’яних, кам’яних та цегля-
них конструкцій тощо. Підготовку таких курсів 
необхідно здійснювати за участі зацікавле них рес-
тавраторів-практиків.

Курс теорії та методики реставрації має обо-
в’язково включати розділи історії української 
реставрації та аналізу реставраційної практики в  
Україні. Для повноцінного викладу такого курсу 
конче необхідне ознайомлення студентів безпо-
середньо з відреставрованими об’єктами, що по-
винно стати розділом ознайомчої практики.

Розвиток реставрації як професії значною мі-
рою залежатиме від фахового керівництва цією 
галуззю. Його мають здійснювати фахові фахівці-
реставратори з числа тих, хто має досвід практич- 
ної діяльності. В рамках підготовки фахівців та-
кож має бути передбачений розширений курс віт-
чизняної та міжнародної правової бази охорони 
пам’яток, державних норм і правил, основ управ-
лінської діяльності, економіки реставрації тощо.

Ми свідомо не заторкуємо тут спеціалізованого 
курсу реставрації, який починаючи з 1970-х рр.  
у різних версіях, детально опрацьовувався фахів-
цями Московського архітектурного інституту, На-
ціональної академії образотворчого мистецтва і 
архітектури, Національного університету “Львів-
ська політехніка” та ін. Варіанти такого курсу, 
роз роблені окремими фахівцями найвищої ква-
ліфікації, в українських вишах мають відмінності, 
і відповідно, свої сильні й слабкі сторони. Необ-
хідно опрацювати й затвердити єдину державну 
програму підготовки архітекторів-реставраторів і 
запровадити єдиний навчальний курс з реставрації 
об’єктів архітектурної спадщини, який увібрав би 
всі позитивні напрацювання.

З наведеного вище переліку проблем і питань 
зрозуміло, що обмежити курс архітектурної рес-
таврації спеціалізацією на стадії магістерської під-
готовки, як це здебільшого практикується тепер, є 
недостатнім. Підготовку архітекторів-реставраторів 

треба розраховувати на весь період навчання у 
виші. Інша річ, що доти, доки не буде затверджено 
відповідної спеціальності і введено в дію навчаль-
ну програму, для архітекторів провідних україн-
ських вузів необхідно запровадити спеціальний 
скорочений курс, який має на меті ознайомлення 
з базовими засадами збереження нерухомої куль-
турної спадщини. Архітектори-проектувальники 
також пови нні бути ознайомлені з типами та ви-
дами ар хітектурно-містобудівної спадщини, метою 
і формами її охорони, а також з різними реставра-
ційними підходами, засадами професійної етики 
тощо. Вони мають знати, що будь-яка архітектурна 
та містобудівна діяльність здебільшого ведеться в 
історичному середовищі, яке вимагає шанобливого 
ставлення і збережен ня.

Фокусування уваги державних органів на необ-
хідності створення системи вищої освіти з рестав-
рації архітектурної спадщини, надання реставрації 
пам’яток архітектури статусу окремої спеціальності, 
організація в архітектурних вишах кафедр рестав-
рації об’єктів архітектурної спад щини і регенерації 
історичного середовища з за провадженням відпо-
відного навчального курсу. Завдання фахівців —  
забезпечити активний професійний тиск на управ-
лінські кола з метою виконання цих суспільно зна-
чущих програм.

реставрация памятниКов 
архитеКтуры: проБлема 

проФессиональноГо оБразования 
в КонтеКсте национальной 
Безопасности Государства

Ольга Пламеницкая
аннотация. В статье анализируется критическое со-
стояние профессиональной подготовки в сфере ре-
ставрации недвижимых памятников в Украине и ак-
центируется необходимость фокусирования внимания 
государственных органов на создании системы высшего 
образования по реставрации архитектурного наследия, 
а также предоставления реставрации статуса отдельной 
специальности.
Ключевые слова: реставрация, реставрационноя об-
разование, архитектурное наследие, методика рестав-
рации.
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of naTional securiTy
By Olga Plamenytska

annotation. Offering an analysis of  the critical situation 
with training and education for preparation of  specialists for 
restoration of  immobile monuments of  national heritage in 
Ukraine, the article highlights the necessity for governmental 
institutions to focus on development of  a higher learning 
system intended to restoration of  architectural heritage, with 
Restoration made to be a separate specialty. 
Key words: restoration, restoration training and education, 
architectural heritage, methodologies of  restoration.
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людМила тоМІлович

резУльТаТИ доСлІджеНь  
ІСТорИчНИх СадИБ черкаСької оБлаСТІ

анотація. Стаття присвячена висвітленню історії, стилістичних особливостей, стану збереженості історичних 
садиб Черкаської області. Проаналізовано найбільш важливі проблеми, які стосуються дослідження, використан-
ня, збереження цього типу пам’яток. Запропонований огляд дозволяє зробити висновок про значущість такого 
різновиду культурної спадщини, як садиби, для історії та культури України, їхній значний науковий, освітній і 
туристичний потенціал.
Ключові слова: історичні садиби, Черкаська область, палацово-паркові комплекси, пам’ятки архітектури, пам’ятки 
садово-паркового мистецтва.

Томілович Л . результати досліджень історичних садиб черкаської області

Влітку — восени 2014 р. експедицією НДІ па-
м’яткоохоронних досліджень на виконання плано-
вої наукової теми було проведено обстеження 58 
населених пунктів Черкаської області на предмет 
виявлення та інвентаризації історичних садиб на 
даній території. Зазначимо, що Черкаська область 
була досліджена нами п’ятою (після Він ни цької, 
Житомирської, Київської та Чернігівської) на пред- 
мет інвентаризації наявності та стану збережено-
сті історичних садиб, що дозволяє зробити порів-
няльний аналіз і з культурологічної, і з па м’ят ко-
охоронної точок зору. З обстежених 58 населених 
пунктів садибні комплекси або їхні залишки були 
виявлені у 34-х, причому 25 таких об’єктів мали 
пам’яткоохоронний статус, а ще 5 на час інвента-
ризації виявилися такими, що вже не існують, бо 
останніми роками були зруйновані незважаючи 
на раніше присвоєний статус “Щойно виявлений 
об’єкт культурної спадщини”.

Сучасна територія Черкаської області — це 
землі історичної Київщини та Брацлавщини, їхні 
південно-східні околиці. Від середини XVI ст. й до 
кінця XVIII ст. ці землі входили до складу Речі По-
сполитої. Землі лівобережної частини Черкащини 
у своїй більшості (зокрема, Золотоніщина) нале-
жали до історичної Київщини, а від початку ХІХ 
й до початку ХХ ст. адміністративно входили до 
складу Полтавської губернії (а перед тим, від другої 
половини XVIІ століття й до середини XVIІІ, це 
була територія Гетьманщини, яка у 1667 р. увійшла 
до складу Московської держави). Що стосується 
Правобережної України, то й після включення до 
складу Російської імперії в цьому регіоні ще довго 
існували потужні польські впливи: зокрема, через 
те, що переважна більшість поміщиків — власників 
садиб (від 90% на початку й до 60% в останній тре-
тині ХІХ ст.) були поляками, й це зумовило, зок-
рема, певного роду естетичні уподобання, — моду 
на певних архітекторів, певну стилістику тощо. 
Однак наприкінці XVIII ст. починається активне 
проникнення у середовище місцевих землевласни-
ків російського елементу (шляхом скупівлі маєтків 

або їхньої конфіскації владою з подальшим пере-
продажем чи даруванням “вірним слугам” росій-
ського престолу), і це зумовлює появу дещо інших 
естетичних уподобань та зразків для наслідування. 
На Лівобережжі російські впливи починають від-
чуватися на століття раніше.

Назагал в Україні така значуща й цікава скла-
дова культурної спадщини, як шляхетські садиби, 
на жаль, є мало вивченою й недостатньо поціно-
вуваною. Між тим такі садиби протягом століть 
були значними економічними та культурними осе-
редками, їхня історія була пов’язана з визначними 
політичними, громадськими діячами, знаковими 
постатями в галузі культури. Окрім того, архітек-
турні споруди й парки садибних комплексів доволі 
часто створювалися визначними архітекторами та 
паркобудівниками і являли собою чудові зразки 
архітектурного, декоративного та паркового мис-
тецтва свого часу.

Однією з обставин, з якою cтикаються люди, 
які цікавляться історією давніх садиб і намагають-
ся їх досліджувати, є та, що історичні садиби на 
території України, особливо за радянської доби, 
досліджувались дуже мало.

Найбільш цінним та цікавим джерелом ХІХ ст.,  
що інформує про історію садиб, є багатотомне ви-
дання “Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i 
innych krajów słowiańskich”, яке виходило у Варшаві 
протягом кількох десятиріч наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. [1]. Однак історія населених місць і 
садиб Черкащини у цьому виданні представлена, на 
жаль, нерівномірно — про окремі тутешні об’єкти 
наведено доволі ґрунтовні довідки, але більшість 
здобувається лиш на кілька лаконічних рядків. За-
лежав обсяг таких довідок навіть не від розмірів та 
значущості тієї чи іншої садиби, а від того, з ким 
редакція “Słownika Geograficznego” співпрацюва ла 
в регіоні, де така садиба була розташована. На-
приклад, якщо автором статей був Едвард Рулі-
ковський — відомий дослідник-аматор, археолог, 
антро полог, колекціонер, знавець родинних ар-
хівів місцевої шляхти, — то історичні відомості 
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були доволі повними й точними. Якщо ж такого 
краєзнавця-аматора видавці не знаходили, інфор-
мація про від повідну садибу виходила доволі лако-
нічною. Подіб ною до “Słownika Geograficznego” за 
своїми підходами є й праця Леонтія Похилевича, 
присвячена історії населених місць Київської гу-
бернії [2].

Значний внесок у справу дослідження садиб-
них комплексів у 1970–80-ті роки зробили Укра-
їнський спеціальний науково-реставраційний про - 
ектний інститут (Укрпроектреставрація) та Науко - 
во-дослідний інститут теорії, історії та перспек-
тивних проблем радянської архітектури в м. Києві 
(Київ НДІТІ). Результатом їхньої роботи стало чо-
тиритомне видання “Памятники градостроитель-
ства и архитектуры Украинской ССР” [3], але тут 
представлені тільки найбільш значущі садиби (пе-
реважно палаци) або окремі їхні складові — ті, що 
є пам’ятками національного значення.

Украй важливою для дослідження історичних 
садиб тієї частини України, що в минулому входила 
до складу Речі Посполитої — зокрема, історичної 
Київщини та Брацлавщини, — є фундаменталь-
на праця Романа Афтанази [4], яка спирається на 
широку джерельну базу — зокрема, це матеріали 
приватних архівів Польщі та інших європейських 
країн. Видання містить численну та цікаву іконо-
графію, значна частина якої була опублікована 
вперше. Однак автора цієї роботи теж цікавили 
передусім найвідоміші садиби — ті, що відзначали-
ся найзначнішими розмірами та найвидатнішими 
архітектурно-мистецькими властивостями, — й він 
не ставив своїм завданням загальну каталогізацію 
історичних садиб. Тому перелік таких об’єктів у 
даному науковому творі є далеко не повним, при-
чому до нього входять і деякі з пам’яток, що на час 
написання монографії вже не існували. До всьо-
го, Афтанази — цей польський науковець, вне-

сок якого в історію дослідження садиб в Україні 
неможливо переоцінити — не мав змоги робити 
самостійні натурні обстеження об’єктів і натомість 
користувався свідченнями, отриманими від колиш-
ніх власників або їхніх нащадків. Ці дані не завжди 
були достовірними, особливо в тій частині, яка сто-
сувалася долі садиби у період революційних подій 
1917–1920 рр.та радянський час. Приміром, Афта-
нази позначив як таку, котрої вже не існує, садибу 
в с. Леськове на Черкащині, тоді як насправді вона 
збереглася до наших днів і перебуває у відносно 
задовільному стані — в монографії ж цей об’єкт 
фігурує як зруйнований у 1917–1920 рр. (іл. 1)

Останніми десятиліттями з’явилося ще декілька 
праць, які значно збагатили історіографію садиб. 
Одними з перших в історіографії незалежної Укра-
їни поставили питання про необхідність комплек-
сного дослідження садибних комплексів України 
та звернули увагу на їхню значущість для вітчиз-
няної культури В. І. Тимофієнко та В. Ю. Єро- 
шев [5]. Однак це були 1990-ті, й через тодішню 
соціально-економічну ситуацію дана тема не отри-
мала подальшого розвитку. 

Одним з найбільш значущих внесків до істо-
ріографії шляхетських садиб за останні 20 років 
стала монографія І. Д. Родічкіна та О. І. Родічкіної 
“Старовинні маєтки України” [6], де висвітлено іс-
торію, загальні стилістичні напрямки та особливо-
сті розвитку найбільш видатних палацово-парко- 
вих комплексів України. Проте маєтки, розташова-
ні на Черкащині, посідають у цьому виданні доволі 
скромне місце.

З-поміж видань післявоєнної доби та періо-
ду незалежності заслуговують на увагу ще й праці 
узагальнюючого характеру, присвячені видатним 
пам’яткам садово-паркового мистецтва України, 
де до певної міри описано й парки Черкащини —  
складові історичних садиб [7]. Серед видатних 
дослідників цієї тематики — І. Ігнаткін, О. Липа,  
І. Косаревський, Ю. Клименко.

Свою окрему, досить значну бібліографію має 
парк “Софіївка” в м. Умань. Переважно це пра-
ці біологічного характеру, оскільки “Софіївка” за 
своїм офіційним статусом є дендропарком і пере-
буває у віданні НАН України як цінний природний 
об’єкт. Але є в цій бібліографії й немало робіт про 
історію створення та розвитку даного об’єкта, його 
характерні стилістичні риси, а також про видатних 
особистостей, із ним пов’язаних [8].

І доповнюють досить скромну історіографію 
проблеми кілька статей, присвячених окремим 
паркам та садибам [9], досить лаконічних за своїм 
змістом, переважно краєзнавчого характеру. Виня-
ток становлять лише досить ґрунтовні дослідження 
Корсунь-Шевченківської та Кам’янецької садиб, на 
базі яких діють музеї [10].

Зі щойно наведеного напрошується висновок, 
що історичні садиби, з огляду на обставини їхнього 
створення і розвитку, а також на їхні стилістичні 

іл. 1. Село Леськове. Чоловий фасад палацу.  
сер. хіх ст.
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особливості та значення маєтків як господарських 
і культурних осередків досліджені в Україні вкрай 
недостатньо. Це повною мірою стосується й іс-
торичних садиб Черкащини.

Узагальнивши характерні особливості пам’ят-
ко охоронної практики в тому вигляді, в якому вона 
застосовується щодо історичних садиб Черкаської 
області, а також узявши до уваги кількість та стан 
збереженості таких садиб та їхніх елементів, можна 
зробити висновки, викладені нижче.

Порівняно з кількісними характеристиками в 
інших областях Центральної України, обстежених 
раніше, статистика, зафіксована в перебігу інвента-
ризаційного обстеження 2014 року на Черкащині, 
виглядає “середньою”: на території Черкаської об-
ласті під час інвентаризації виявлено 34 садиби, з 
них 25 перебувають на обліку, а в стосунку до ще 
5 об’єктів було встановлено, що вони мали статус 
“Щойно виявлений об’єкт культурної спадщини”, 
але вже не існують, оскільки були зруйновані про-
тягом останніх десятиріч.

Для порівняння наведемо статистику таких 
самих досліджень, виконаних з метою інвентари-
зації у попередні роки в інших областях України. 
Кількість об’єктів, що збереглися в цих областях, 
є такою: на території Вінницької області виявлено  
63 садиби або їхніх складових, з яких 43 мають 
статус пам’яток архітектури, а ще 1 — пам’ятки 
історії; в Житомирській області — 28 садиб або  
їхніх складових, з яких 11 перебувають на па м’ят-
коохоронному обліку; в Чернігівській області —  
29 садиб, з яких 13 садиб або їхніх складових пере-
бувають на па м’яткоохоронному обліку; на тери-
торії Київської області — 23 історичних садиби, з 
них 22 на державному обліку.

Варто зауважити, що більшість зі згаданих 
вище 25 історичних садиб Черкащини статусу па-
м’ят ки не мають, а натомість є “щойно виявленими 
об’єктами культурної спадщини”, й ця обставина 
немалою мірою спричинилася до втрати щонай-
менше 5 об’єктів — житлового будинку садиби у с. 
Рижавка Уманського району (1912 року), будинку 
поміщика у с. Сарни Монастирищенського району 
(середини ХІХ ст.), житлового будинку садиби (се-
редини ХІХ ст.) та будинку управителя цукрозаводу 
(кінця ХІХ ст.) у с. Іваньки Маньківського району, 
а також житлового будинку садиби у с. Кононівка 
Драбівського району (початку ХХ ст.).

Промовистим свідченням украй тривожної 
си туації у сфері охорони пам’яток є доля низки 
історичних садиб Черкащини, що їх не захисти-
ли ані пам’яткоохоронний статус, ані значення в 
історії та культурі України. Так, комплекс споруд 
садиби кн. В. В. Голіциної (а точніше, будівлі еко-
номії, оскільки садиба була зруйнована ще під час 
революційних подій 1917–1920 рр.) у с. Козацьке 
Звенигородського району, незважаючи на те, що є 
пам’яткою архітектури національного значення, пе-
ребуває в аварійному стані — зокрема, це будинок 

управите ля (початку ХІХ ст.) та дворовий будинок 
(початку ХІХ ст.). Давно не використовується, а 
тому поступово руйнується й садибний будинок у 
с. Добра Маньківського району (початку ХІХ ст.), 
який також має статус пам’ятки архітектури націо-
нального значення. Дуже схожою є доля ще двох 
об’єктів: головного будинку (так званого “Замку”) 
садиби Тадеуша Дахновського у с. Леськове Мо-
настирищенського району (кінця ХІХ — почат-
ку ХХ ст.) та мисливського замку (1896–1903 рр.) 
садиби Шувалових у м. Тальне (іл. 2–3). Останні 

іл. 3. Місто Тальне. Північний бік та фрагмент 
східного фасаду палацу. Поч. хх ст.

іл. 2. Місто Тальне. Фрагмент чолового фасаду 
палацу: північна башта та господарська частина.  

Поч. хх ст.
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два об’єкти у середині 2000-х рр. намагалися рес-
таврувати: з будівель виселили розташовані там 
установи, розпочали роботи, але їхнє виконан-
ня так і не закінчили, чим тільки пришвидшили 
руйнацію надзвичайно цінних з архітектурної та 
мистецької точки зору пам’яток. Незважаючи на 
статус пам’ятки архітектури місцевого значення, 
напівзруйнованою, порослою чагарником стоїть 
садиба у с. Чайківка Христинівського району, яка 
теж давно не використовується. У подібній ситуації 
перебувають і будинок графа Бутурліна (кінця ХІХ 
ст.) у с. Таганча Канівського району та житловий 
будинок садиби (кінця ХІХ ст.) у с. Шельпахівка 
Христинівського району, які є щойно виявленими 
об’єктами культурної спадщини. У задовільному 
технічному стані перебуває житловий будинок са-
диби М. Ф. Біляшівського на території Канівсько-
го природничого заповідника (щойно виявлений 
об’єкт культурної спадщини), але нещодавно цю 
історичну будівлю з незрозумілих причин було об-
кладено цеглою, й це суттєво змінило її зовнішній 
вигляд.

Абсолютно очевидними є прорахунки в робо-
ті, недбальство, байдужість і некомпетентність міс-
цевих пам’яткоохоронних органів та місцевих орга-
нів влади, які мали б опікуватися цими пам’ятками. 
Тому гостро постає проблема збереження того, що 
ще вціліло до наших днів, і вкрай актуальним стає 
пошук шляхів для вирішення цієї проблеми.

На щастя, на території Черкащині є й пози-
тивні приклади — випадки, коли садиби отрима-
ли друге життя. Зокрема, це стосується садиби у 
с. шабастівка монастирищенського району 
(іл. 4), яка, до речі, не перебуває на державному 
облікові й була виявлена під час експедиції НДІ 
пам’яткоохоронних досліджень.

Село Шабастівка розташоване на берегах безі-
менного струмка. У ХІХ ст. воно входило до Ли-
повецького повіту, на середину століття мало по-
над 1000 мешканців і належало графині Філоберті 

Красицькій, вдові Леопольда-Алоїза Красицького 
(1772–1858). Красицькі володіли Шабастівкою 
щонайменше з 1770–х рр. В цих околицях у них 
був доволі розлогий маєток із центром володінь  
у с. Княжа Криниця, до якого належала й Шабастів-
ка [11]. Від Філоберти і Леопольда-Алоїза Красиць-
ких маєтності успадкував син Юзеф (1800–1872), 
котрий передав Шабастівку Романові (1844–1878), 
а той — Олексію (1848–1935). Таким чином, Кра-
сицькі володіли маєтком аж до революційних подій 
1917–1920 рр., під час яких виїхали до Польщі — 
там їхні нащадки мешкають і дотепер. Кілька ра-
зів до колишнього родинного маєтку навідувалась 
онука останнього власника Шабастівки, графиня 
Цецилія Красицька (народилась у 1924 р.) [12].

У 1900 р. в Шабастівці було вже 242 двори, 
1505 мешканців. Поміщик Олексій Красицький  
мав 870 десятин землі, селяни — 877 десятин.

У 1907 р. власники маєтку звели цегляний жит-
ловий будинок у садибі [13]. Ця складна у плані й 
несиметрична будівля складається з кількох одно- та 
двоповерхових об’ємів, у її мальовничій композиції 
відчувається вплив модерну. Входи влаштовані з 
кількох боків, один з них — на другому поверсі, до 
якого ведуть металеві сходи та балкон, оздоблений 
ажурними ґратами. Вікна — як напівциркульні, так  
і прямокутні, оздоблені обрамленням. Дах — із 
заломами. В цілому будівля вирішена у стилі еклек-
тики. Внутрішнє оздоблення не збереглося.

Поруч розташовується одноповерхова цегля-
на, видовжена у плані будівля, котра, якщо судити з 
її зовнішнього вигляду, могла бути господарською 
спорудою садиби (наприклад, стайнею). Садибні 
будівлі стояли серед невеликого парку.

На період зведення житлового будинку садиби 
її власник усю землю, якою володів, роздав орен-
дарям Цибулівського цукрозаводу та половинець-
кому поміщикові й підприємцю Улашеву за 8 тис. 
рублів золотом на рік. Окрім землі, граф Олексій 
Красицький володів у селі паровою молотаркою 
та двома водяними млинами.

За радянської доби у житлових приміщеннях 
садиби спершу діяла школа, по тому, протягом од- 
ного-двох десятиліть — пекарня та ковбасний цех, 
а останніми роками житловий будинок не вико-
ристовувався й почав руйнуватись. Нині він пе-
реобладнаний на церкву. Це не є використанням 
садибного житлового будинку за його історичним 
призначенням, проте вважаємо, що такий шлях 
вирішення проблеми збереження є цілком прий-
нятним і навіть вдалим, особливо якщо узяти до 
уваги той стан занедбаності, що межує із повною 
втратою пам’ятки, в якому перебувають інші сади-
би, розташовані по сусідству.

Ще один позитивний та оптимістичний при-
клад — будівля в смт цибулів (іл. 5). Вона має 
статус “Щойно виявлений об’єкт культурної спад-
щини” і в переліках фігурує як “міністерська школа 
(1914 р.)”, але насправді, відповідно до краєзнав-

іл. 4. Село Шабастівка. Житловий будинок садиби. 
1907 р.
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чої літератури та свідчень місцевих мешканців, тут 
містилося управління цукрозаводу. Тут же мешкав 
з родиною й управитель. Будинок стоїть посеред 
саду. Таким чином, принаймні частково він має ха-
рактер садибного і житлового. Селище розташова-
не на берегах струмків, які в його межах зливаються 
в один, що має назву Цибулівка і нижче за течією 
впадає у р. Гірський Тікич. Вже наприкінці XVIII –  
початку ХІХ ст. Цибулівка стає власністю роди-
ни Рогозинських, до якої потрапляє як посаг при 
одруженні Іполита Рогозинського, підкоморія по-
віту Липовецького, з Теклею Яловіцькою. Відтоді, 
аж до революційних подій 1917–1920 рр., маєток 
належав цій родині (як, зрештою, й чимало інших 
маєтностей в околиці). У центрі містечка (такий 
статус Цибулів мав до революції) розташовувалася 
садиба власника маєтку, проте до наших днів вона 
не збереглася [14].

Рогозинські виявилися доволі вправними під-
приємцями. Так, 1878 року син Іполита Рогозин-
ського Владислав, маршалок шляхти Липовецького 
повіту, збудував цукрову фабрику (зробивши це на 
паях із Януарієм Сулятицьким, Кіпріаном Улаши-
ним, Левом Кальм-Подоським, Станіславом Лип-
ковським та Йосипом Подоським). Під будівництво 
заводу Владислав Рогозинський віддав 25 десятин 
землі [15]. У 1914 р. була зведена будівля управління 
цукроварнею — цегляна, підпрямокутна у плані бу-
дівля, несиметрична, вирішена у стилі еклектики, з 
елементами неоготики та модерну. Складалася вона 
з трьох об’ємів (один із них нині напіврозібраний). 
По чоловому фасаду будівля несиметрична: цент-
ральний її об’єм — чотириповерховий, бічні —  
двоповерхові; ліве крило — на два вік на, з мансард-
ною надбудовою, праве — на чотири. Головний 
вхід влаштовано в центральному об’ємі, його ак-
центовано напівциркульною рустованою стрічкою. 
Вікна — прямокутні, на четвертому поверсі цен-
трального об’єму — стрілчасті, у мансарді лівого 
крила — напівокруглі. Міжвіконні та надвіконні 
площини стін оздоблено декора тивною стрічкою. 
Фасад завершується карнизом у вигляді зубців. Ку-
тові частини об’ємів будівлі акцентовано лопатками 
та цегляним геометричним орнаментом.

У радянську добу в будівлі знаходилася школа. 
Після того як вона переїхала, споруда протягом 
тривалого часу не використовувалася, а тому руй-
нувалась — а, до всього, її ще й поступово розби-
рали на цеглу. Кілька років тому ця будівля була 
викуплена та пристосована під житло (принаймні, 
та частина, що краще збереглася).

Ведучи мову про стан, в якому перебувають 
історичні садиби на Черкащині, варто відзначи-
ти характерну тенденцію: найкраще збереженими 
виявляються садиби, котрі в наш час використо-
вуються у ролі закладів культури — а особливо 
як музеї (навіть незважаючи на всі нинішні не-
гаразди у галузі культури, включно й на пробле-
ми з фінансуванням). До таких належать садиби 

князів Лопухіних у м. Корсунь-Шевченківський, 
Потоцьких у м. Умань (“Софіївка”) та Давидових 
у м. Кам’янка. Ці садиби досить добре відомі й 
досліджені, мають власну бібліографію, про яку 
вже згадувалося вище, а тому дозволимо собі не 
зупинятися на їхній історії та стані збереженості. 
Принагідно лише зауважимо, що палац садиби 
в м. Корсуні-Шевченківському використовується 
як музей Корсунь-Шевченківської битви 1944 р., 
і його воєнізована експозиція перебуває у явному 
дисонансі з вишуканими інтер’єрами палацу кінця 
XVIII — початку ХХ ст. (іл. 6–7). Цим стінам зна-
чно більше б пасувала експозиція, яка представля-
ла б побут заможної садиби цього періоду, твори 
мистецтва тощо. Але, попри це зауваження, не 
можна не зазначити, що саме завдяки наявності та 

іл. 5. Селище Цибулів. Будинок управління  
цукровим заводом, житловий будинок управителя.  

Загальний вигляд. 1914 р.

Томілович Л . результати досліджень історичних садиб черкаської області

іл. 6. Місто Корсунь-Шевченківський.  
В’їзна брама садиби. кін. XVIII – перша пол. хіх ст.
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функціонуванню музею більшість споруд садиби 
перебуває у задовільному технічному стані: свого 
часу знайшлися кошти для реставрації (оскільки  
садиба у період Другої світової війни суттєво по-
страждала), територія виглядає доволі впорядко-
ваною, колектив музею має значний науковий по - 
тенціал, досліджує не тільки події, пов’язані з Кор - 
сунь-Шевченківською битвою, але й з історією 
самої садиби та популяризує її у періодичному ви-
данні “Корсунський часопис”, заснованому в 1994 
році.

Ще однією значною садибою Черкащини, яка 
перебуває у відносно непоганому технічному стані 
(принаймні, зовні, оскільки історичне розплану- 
вання і внутрішнє оздоблення не збереглися), є 
садиба, що нині знаходиться у територіальних ме-
жах м. Шпола. Містечко розташоване на р. Шпол-
ка, до якої з півдня та півночі впадають струмки.  
У XVIII ст. Шпола була частиною величезних ма-
єтностей кня зів Любомирських, розташованих у 
південній Київщині (до якої історично належать ці 
землі). 1787 року князь Ксаверій Любомирський, 
генерал-майор на російській службі, за 2 млн. ру-
блів продав генерал-фельдмаршалові князю Гри-
горієві Потьомкіну-Таврійському свій смілянський 
маєток “Смілянський повіт”), який на той час роз-
ташовувався на території Речі Посполитої. Маєток 
складався зі 187 населених пунктів, одним з яких 
було місто Шпола — адміністративний та еконо-
мічний центр Шполянського ключа [16].

Після смерті князя Потьомкіна його величез-
на спадщина була поділена між численними пле-
мінниками, внаслідок чого Шпола перейшла до 
М. П. Висоцького (1751–1827) — генерал-майора, 
флігель-ад’ютанта при дворі Катерини ІІ, кавалера 
орденів Святого Георгія (1785), Святого Станіслава, 
Святої Анни. У 1778–1783 рр. Висоцький коман-
дував Харківським гусарським полком, а від 1797 
року перебував у відставці [17].

Спадкоємцями Висоцького, у свою чергу, ста-
ли князь Микола Лопухін та його невістка Дарія 
Лопухіна. Остання у 1830 р. передала Шполу своїй 
доньці — Катерині Федорівні, чоловіком якої був 
генерал Скородуля. Катерина Федорівна продала 
маєток Іванові Олександровичу Орлову, який у 
1858 році перепродав його Олександрові Агійови-
чу Абазі (1821–1895), що був помітною постаттю 
у політичному та економічному житті Російської 
імперії доби реформ Олександра ІІ. Представники 
цієї родини лишалися власниками маєтку аж до 
революційних подій 1917–1920 рр. [18].

Садиба Шполянського маєтку була закладе-
на у 1858 році за декілька кілометрів на захід від 
м. Шпола (тоді це було село Верхня Дар’ївка) не-
вдовзі після придбання цього маєтку вже згаданим 
Олександром Абазою. Було зведено житловий бу-
динок, господарські споруди, закладено чудовий 
парк. Житловий будинок садиби — цегляна дво-
поверхова споруда, Н-подібна у плані, вирішена у 
стилі пізнього класицизму. Фасад — симетричний: 

іл 7. Місто Корсунь-Шевченківський. Палац. Чоловий фасад. 1780-ті рр. – перша третина хіх ст.
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центральний об’єм, як по чоловому, так і по пар-
ковому фасаду, фланкований двома виступаючими 
симетричними об’ємами флігелів, увінчаних три-
кутними фронтонами. Головний вхід до будівлі ак-
центований портиком з колонами, розташованими 
вздовж усього центрального об’єму, та балконом на 
другому поверсі, оздобленим ажурними кованими 
ґратами. Отвори вікон — як прямокутні, так і на-
півокруглі, — оздоблені обрамленням. З паркового 
фасаду портик підтримують чавунні колони фігур-
ного литва. Ці колони були виготовлені в Петер-
бурзі, в майстерні імператора Олександра ІІ, про 
що свідчить відлите на колонах зображення літери 
“А”. Внутрішнє розпланування та оздоблення не 
збереглися. Проте вціліла мармурова чаша фон- 
тану перед парковим входом до палацу.

Окрім того, з будівель садиби уцілів флігель, 
розташований ліворуч від палацу. Це — мурована 
з цегли одноповерхова споруда, у плані наближена 
до каре, звернутого у її тильний бік, яка компози-
ційно складається з кількох об’ємів. Орієнтовно 
датується кінцем ХІХ – початком ХХ ст.

Парк історично мав площу близько 85 га, був 
обнесений ровом. До цього часу збереглися окремі 
екземпляри старовинних, 200–300-річних дерев —  
дубів (зокрема, пірамідальних), а також кленів, лип, 
сосен.

У 1918–1920 рр.палац і садиба неодноразово 
зазнавали пограбувань. У 1923–1937 рр. тут роз-
міщувався педагогічний технікум. У 1937–1956 рр.  
(із перервою на роки Другої світової війни) — дит-
будинок для дітей “ворогів народу”, а від 1956 р.  
й до нашого часу на території садиби працює шко-
ла-ін тернат. Нині територія садиби забудована спо-
рудами, зведеними для потреб школи-інтернату 
(спальними корпусами тощо), але палац та флігель —  
і, частково, парк — досить добре збереглися.

Загалом, характеризуючи садиби Черкащи-
ни, що збереглися до наших днів, зауважимо, що 
лише невелика частина з них являла собою значні 
резиденції — до таких можна віднести вже згадані 
садиби у м. Корсуні-Шевченківському, м. Шполі,  
с. Леськове Монастирищенського району, у м. Таль- 
не, с. Козацьке Звенигородського району, і, звісно 
ж, “Софіївку” у м. Умань.

Решта об’єктів інвентаризації, про яку тут мо-
ва, є колишніми типовими садибами середньоза-
можної та дрібної шляхти. Більшість садиб, що 
збереглися до нашого часу, було зведено у ХІХ ст.,  
причому переважно у його середині або кінці. 
Щодо стилістики, то більшість архітектурних спо - 
руд вирішено у стилі еклектики (з елементами ре-
несансу, готики), але зустрічаються й зразки класи-
цизму. Стан збереженості більшості об’єктів викли-
кає занепокоєння — якщо терміново не буде вжито 
заходів, у найближчі 10–20 років буде незворотно 
втрачена більшість із них (іл. 8).

В ході обстеження Черкаської області експе-
дицією НДІ пам’яткоохоронних досліджень було 

виявлено цілу низку садиб, які мають безумовну 
історичну та культурну цінність, а тому повинні 
бути внесені до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України. Крім згаданої вище садиби у  
с. Шабастівка Монастирищенського району, до 
таких можна віднести об’єкти, зазначені нижче.

садиба у с. мартинівка Канівського ра-
йону. Село розташоване на берегах безіменного  
струмка, який впадає у р. Росаву неподалік с. Пи-
лява. У ХІХ ст. адміністративно належало до Ка-
нівського повіту й на середину цього століття на-
лічувало майже 1200 мешканців. Село входило до 
Пилявського маєтку разом із селами Пилява, Бер-
козівка, Полствин, Копіювата, Дарівка. У першій 
третині ХІХ ст. Мартинівка належала представни-
кові старовинного місцевого шляхетського роду 
Антонові Сущанському-Проскурі. У 1837 р. маєток 
купила Діонісія Понятовська, яка володіла ним ра-
зом із чоловіком, Дарієм Осиповичем Понятов-
ським. Село, з огляду на те, що знаходилося поруч 
із залізничною станцією, стало значним промисло-
вим осередком. У 1850 р. Понятовськими тут була 
зведена цукрова фабрика, у 1864 р. — броварня, 
у 1880 р. — спиртовий завод. Наприкінці ХІХ ст. 
власником Мартинівки (як і тутешнього цукрово-
го заводу) став граф Петро Дмитрович Бутурлін, 
головною резиденцією якого в цих околицях була 
Таганча. Ймовірно, саме він звів садибний будинок, 
що зберігся до нашого часу. Можна припустити, 
що це був дім управителя Мартинівського цукро-
заводу.

Житловий будинок, споруджений у період від 
кінця ХІХ й до початку ХХ ст. — одноповерхова 
цегляна будівля, підпрямокутна у плані, несиме-
трична, видовжена уздовж головного фасаду, скла-
дається з кількох об’ємів. Головний вхід акцентова-
но виступом з площини фасаду, невеликим ґанком 
зі сходами, фронтоном. Кути будівлі оздоблені 
цегляною кладкою геометричного орнаменту.

Окрім житлового будинку, зі споруд садиби 
зберігся льох. Обидва ці об’єкти оточені деревами 

іл. 8. Село Сорокотяга. Житловий будинок садиби. 
Головний вхід. 1880-ті рр.
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голчастих та листяних порід — вочевидь, це за-
лишки садибного парку.

За радянської доби в садибі розташовувалася 
школа, а останніми часами меншу частину примі-
щень віддали під музей, а більшу — під житло.

В жодних списках об’єктів культурної спадщи-
ни цей об’єкт не перебуває. Виявлений експедиці-
єю НДІ пам’яткоохоронних досліджень.

садиба у м. вільшана. У ХІХ ст. Вільшана 
мала статус містечка. Стоїть на березі р. Вільшана, 
при впадінні в неї струмка Мазник, в улоговині між 
двома пагорбами. У містечку сходилися три важ-
ливі дороги, що вели від Корсуня, Шполи, Звени-
городки. У першій половині XVIII ст. Вільшана 
належала до Смілянщини, власниками якої були 
князі Любомирські. У складі цих розлогих маєтнос-
тей містечко в 1780-х рр. придбав князь Григорій 
Потьомкін. Далі Вільшанський ключ (і, зокрема, 
сама Вільшана) був успадкований племінником По-
тьомкіна — Василем Васильовичем Енгельгардтом, 
дійсним таємним радником, сенатором Російської 
імперії. Тут розташовувався один з маєтків Енгель-
гардта [19]. Будинок був великий, з високими схід-
цями, по обидва боки яких, за переказами, лежали 
два кам’яні леви. В. Енгельгардт не мав законних 
спадкоємців. Шістьох своїх позашлюбних дітей 
він усиновив незадовго перед своєю смертю [20]. 
Зі своїми сестрами, також спадкоємицями Григо-
рія Потьомкіна, Енгельгардт домовився так, що 
успадковані ним маєтності після його смерті пе-
рейдуть до них, натомість як маєтності, придбані 
ним самим — до його дітей. Тож у 1830 р. Вільша-
на перейшла до графині Олександри Браницької  
(у дівоцтві — Енгельгардт). На середину ХІХ ст.  
у містечку діяв цукровий рафінадний завод, один 
з найкращих у губернії [21].

Житловий будинок садиби, за натурними об-
стеженнями, датується орієнтовно другою трети-
ною ХІХ ст., тобто був споруджений уже в часи, 
коли Вільшанським ключем володіла згадана вище  
Олександра Браницька. Це — мурована з цегли  
одноповерхова споруда, П-подібна у плані, з висту-

паючим гранчастим об’ємом на чоловому фасаді. 
В радянську добу використовувався як адміністра-
тивна споруда, близько 10 років тому тут розміс- 
тилася церква, але останні кілька років будівля не 
використовується, руйнується, поростає чагарни-
ком і деревами. Збереглася під’їзна ялинова алея. 
Поруч можна побачити залишки парку. На дер-
жавному обліку ця садиба не перебуває, а між тим 
вона безпосередньо пов’язана з постаттю Тараса 
Шевченка — адже неподалік розташовувалась еко-
номія з будинком управителя, в якому у 1820-ті рр. 
Шевченко недовгий час служив кухарчуком. Нині 
на тому місці знаходиться школа, а про місцезнахо-
дження будинку управителя повідомляє пам’ятний 
камінь.

садиба у с. дібрівка монастирищенсько-
го району (іл. 9). Можна припустити, що селище 
отримало назву від дубового лісу — діброви, що 
колись росла на його місці. Розташоване на берегах 
невеликої річечки, що утворює у селі ставок. На 
середи ну ХІХ ст. в Дібрівці мешкало 1078 осіб, з 
яких 58 були католиками. Тут працювали цегляний 
та винокурний заводи. Історично Дібрівка нале-
жала до Тетіїв щини — розлогих маєтностей, які 
у XVIII ст. були власністю графів Островських.  
У 1797 р. село було продане шляхтичеві Меленев-
ському й на середину ХІХ ст. належало його ону-
кові — Феліксу Францевичу Меленевському [22]. 
Приблизно на цей же період, тобто на середину 
ХІХ століття, припадає час зведення того садиб-
ного будинку, що зберігся донині. Окрім нього, 
значною мірою вцілів і парк тих самих часів на 
схилах невеликого ставка. Садибний будинок роз- 
ташований на узвишші над ставком. Від нього 
відкривається мальовничий краєвид: паркові на-
садження, горбистий ландшафт, ставок. Зелені на-
садження парку представлені переважно місцевими 
породами дерев.

Житловий будинок — цегляний, одноповер-
ховий. Головний вхід акцентований портиком з 
колонами. Вікна оздоблені обрамленням. Вхід, 
розташований з тильного боку, влаштований у 
прибудові, декорований рустом. В інтер’єрі будин-
ку частково збереглося автентичне оздоблення, 
зокрема ліплення на стелі. Будівля є типовим зраз-
ком садибного будинку середньозаможної шляхти 
середини ХІХ століття.

В радянську добу садибна будівля викорис-
товувалася як житловий будинок, контора, дитя-
чий садок, пологовий будинок. Нині викуплена в 
приватну власність під житло. Попри значну ар-
хітектурну цінність та автентичність, на обліку не 
перебуває.

покровська економія розташована в око-
лицях м. Кам’янка. Зовсім не досліджена, на від-
міну від садиби Давидових у тій же Кам’янці — 
об’єкта, що перебуває на обліку й де розміщено 
музей Олександра Пушкіна та Петра Чайковського  
(іл. 10).

іл. 9. Село Дібрівка. Житловий будинок садиби. 
Чоловий фасад. сер. хіх ст.
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Колишня Покровська економія Давидових роз-
ташована на захід від Кам’янки. Це підприємство 
забезпечувало сировиною Кам’янський цукровий 
завод. Тут же був маєток сина Льва Давидова — 
Миколи. Від маєтку збереглися модерновий палац, 
збудований наприкінці ХІХ — початку ХХ ст., 
та декілька колоритних кам’яних господарських 
будівель (іл. 11).

В радянські часи функцію економії було збере-
жено — в ній розташували радгосп, який займався 
вирощуванням буряків. У палаці спочатку розмісти-
ли лікарню, потім клуб. Зараз двоповерховий палац 
Давидових перебуває у напівзруйнованому стані.

На жаль, маєток Миколи Давидова не є час-
тиною історико-культурного заповідника — фор-
мально підпорядковуючись міській раді Кам’янки, 
територіально він, усе ж таки, лежить поза офіцій-
ними межами міських земель. Між тим, з огляду на 
архітектурну цінність, а також історичну значущість 
(пов’язаний з визначними постатями — представ-
никами родини Давидових) цей архітектурний 
об’єкт має всі підстави бути внесеним до Держав-
ного реєстру нерухомих пам’яток України.

У смт стеблів на обліку як щойно виявлений 
об’єкт культурної спадщини перебуває садибний 
будинок кінця ХІХ ст., який, вочевидь, є родинним 
гніздом Левицьких — зокрема, місцевого свяще-
ника, син якого Іван, відомий під літературним 
псевдонімом Нечуй-Левицький, став класиком 
ук раїнської літератури. Окрім того, у смт Стеблів 

збереглися залишки ще однієї садиби, яка на дер-
жавному обліку не перебуває.

Майже все XVІІІ століття Стеблів належав ро - 
дині Яблоновських. Тривалий час ним володів 

іл. 11. Житловий будинок Покровської економії, м. Кам’янка — садиба Миколи Львовича Давидова. Поч. хх ст.

іл. 10. Місто Кам’янка. Водяний млинок садиби 
Давидових. Поч. хіх ст.
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Микола Яблоновський, що зрікся католицької 
віри й прийняв православну. Можливо, саме тому 
стеб лівський маєток Яблоновського не зруйнували 
гайдамаки у 1768 році, коли Стеблів, як і більшість 
населених пунктів правобережної Наддніпрянщи-
ни, опинився у вогні Коліївщини.

Коли у 1795 році Яблоновський помер, Стеб- 
лів перейшов до його найближчих родичів — кня-
зів Воронецьких. 1812 року Воронецькі передали 
містечко у власність родині Головінських. Голо-
вінські сприяли його промисловому розвиткові, 
збудувавши тут цукровий та винокурний заводи, а 
також велику суконну фабрику (до речі, вона функ-
ціонує і зараз) [23].

Головінські мали у Стеблеві великий маєток із 
палацом і парком (його зображення збереглося на 
малюнку Наполеона Орди 1870–х рр.). У 1825 р. 
в одному з флігелів маєтку зупинявся Адам Міцке- 
вич, який товаришував із Головінськими [24]. Нині 
від усього маєтку зберігся якраз тільки той флігель, 
але й він — у не найкращому стані. У радянський 
період у флігелі розміщувалась школа. Але згодом 
використовувати його перестали, й він усе більше 
руйнується.

Садиба в с. сидорівка Корсунь-Шевченків-
ського району. Пов’язана з одним із представників 
родини Симиренків — зокрема, Василем Федоро-
вичем.

Василь Федорович Симиренко (1835–1915) — 
український промисловець, інженер-конструктор  
та технолог у галузі цукроваріння, визначний меце-
нат української культури, син Федора Симиренка, 
спадковий почесний громадянин, відомий у ко-
лах української інтелігенції під прізвиськом Хорс. 
Упродовж 25 років фінансував журнал “Киевская 
старина”, газети “Рада”, “Громадська думка”, “Гро-
мада” та інші українські видання. Коштом Василя 
Федоровича видавалися праці О.Ф. Кістяківського, 
П. П. Чубинського, М. П. Драгоманова, М. М. Ко- 
 цюбинського, Б. Д. Грінченка. Відомо, що за його 
фінансової підтримки вийшло кілька видань “Коб-
заря” Т. Г. Шевченка.

У 1865 році Симиренко купив у княгині Бі- 
лецької, котра з 1856 року була власницею с. Си-
дорівка, частину цього села й цукроварню, збудо-
вану тут ще 1781 року. Відтоді відбувається роз-
будова садиби у Сидорівці, вона перетворюється 
на родинне гніздо цього відгалуження родини 
Симиренків. Василь Федорович був одружений із 
Софією Іванівною Альбранд, що походила з ро-
дини французьких аристократів, котрі емігрували 
з Франції під час Великої французької революції. 
На дружину він і записав Сидорівський маєток, а 
сам опікувався справами на Сидорівському цукро-
вому заводі [25].

Садиба у Сидорівці розташовувалась на пів-
денно-східній околиці села, осторонь від селян-
ських хат, на високому березі над ставком. Окрім 
великого житлового будинку, на території садиби 

знаходилися й інші житлові та господарські спо-
руди. Поруч був облаштований чудовий сад, що 
складався переважно з дерев кримських порід — 
стрімкий рельєф, і, зокрема, спуск до ставків на-
давали парковим ландшафтам мальовничості. Не-
подалік лежало ціле охайне містечко: цукроварня, 
пастильня, шпиталь, аптека, будинок фельдшера. 
За часів Симиренкового управління цукроварнею 
це підприємство перетворилося на вкрай успіш-
ний промисловий заклад. До всього, садиба та її 
промислова складова були й культурним осеред-
ком. Так, при заводі, як уже згадувалося, діяла лі-
карня, що обслуговувала службовців і робітників 
підприємства. У ролі медзакладу лікарня, зведена 
Симиренком, використовувалась до кінця ХХ ст., 
після чого була занедбана, й від неї врешті-решт 
лишилися самі руїни.

Відомо, що при Сидорівській цукроварні існу-
вала бібліотека, в якій серед доволі великої кіль кості 
книг зберігалася й тека з листами Тараса Шевченка. 
В садибі у господарів теж була велика, приватна, 
бібліотека.

До всього, В. Ф. Симиренко мав намір заснува-
ти у Сидорівці народну школу на зразок мліївської, 
але відмовився від цього наміру, оскільки уряд не 
дозволив вести викладання українською мовою.

Наприкінці ХІХ століття у Сидорівці створено 
аматорський театр. Одним з його засновників та 
керівників (1894–1896 рр.) був Дмитро Антоно- 
вич — син видатного громадсько-культурного 
діяча Володимира Боніфатійовича Антоновича, 
професора Київського університету святого Во-
лодимира.

Подібно до батька, Дмитро Антонович був ак-
тивним учасником процесу національного відрод-
ження України — в період національно-визвольної 
боротьби 1917–1920 років обіймав високі урядові 
посади в Українській Народній Республіці, виявив-
ши себе як визначний політичний діяч, а пізніше 
став однією з найпомітніших постатей української 
науково-культурної еміграції. Письменники, компо-
зитори, громадські діячі — гостями Сидорівського 
маєтку були немало відомих людей. Із багатьма 
власник підтримував дружні, приятельські або діло-
ві стосунки. Згаданий вище професор Антонович 
був одним з таких людей.

У 1899 р. родина Симиренків виїхала до Києва, 
й відтоді у Сидорівку вони приїздили лише влітку 
й ненадовго.

Помер Василь Федорович Симиренко у 1915 р. 
й був похований у Києві на Аскольдовій могилі.

Сидорівський цукровий завод працював до 
1924 р. За радянського періоду в будівлях садиби 
Симиренків розмістилася сільська школа. У примі-
щеннях житлового будинку було влаштовано нав-
чальні класи, у цукроварні — спортзал, а в решті 
приміщень — майстерні, тир, шкільну їдальню, 
гуртожиток тощо [26]. За спогадами місцевих меш-
канців, житловий будинок садиби являв собою 
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Г-подібну у плані будівлю, головний фасад якої 
був акцентований портиком на чотирьох колонах 
і досить великим ґанком.

В ході натурних досліджень було виявлено за-
лишки цього житлового будинку — вони порос-
ли чагарником та лісом, дах відсутній, але завдяки 
якісній кладці стін та такому ж якісному будмате-
ріалові стіни збереглися на повну висоту майже 
по всьому периметру будівлі. Неподалік, через до-
рогу від житлової зони садиби, виявлено залишки 
будівлі колишньої лікарні — вони також поросли 
лісом, стоять без даху, але стіни так само добре 
збереглися. Поруч виявлено господарський льох. 
Будівлі розташовані на території, що в минулому 
була парком, а нині, скоріше, виглядає як ліс. Лі-
сові насадження спускаються до яру, на дні якого 
раніше був ставок. Тут зберігся старий млин (орі-
єнтовно — другої половини ХІХ ст.) — частина 
колись великого господарства Симиренків.

Маєток має значну історичну та архітектурну 
цінність, отож доцільним і потенційно можливим є 
його збереження та відновлення. Попри напівзруй-
нований стан, житловий будинок добре придатний 
для відбудови, оскільки, як уже відзначалося, якість 
виконання будівельних робіт при його споруджен-
ні була високою. У задовільному технічному стані 
перебуває і згаданий вище млин, який належав до 
господарської складової садиби.

садиба у с. Гельмязів золотоніського райо-
ну. Розташована на правому березі річки Супій —  
притоки Дніпра. Згадки про значне поселення в 
цих місцях зустрічаються в Іпатіївському та Лав-
рентіївському літописах і датуються першою по-
ловиною ХІІ ст. У литовську добу цей населений 
пункт згадується в літописах під назвами Ємесо-
ва та Чемосова. Від середини XVII століття, часу 
національно-визвольної війни під проводом Бог-
дана Хмельницького, та протягом XVIIІ століття 
Гельмязів мав статус сотенного містечка.

На другу половину ХІХ – початок ХХ ст. у 
Гельмязові існують дві садиби — Левицьких та 
Терлецьких. Садиба Левицьких розташовувалась 
у цент рі села, після революційних подій 1917– 
1920 рр. тут розмістилася школа. До наших часів 
ця садиба не збереглася, дійшли тільки залишки 
садибного парку, на території якого нині міститься 
Гельмязівська середня школа (новозбудована).

На північно-східній околиці села розташову-
валася садиба Терлецьких. Останньою власницею 
маєтку була Марія Терлецька, яка отримала його у 
спадок від батька й використовувала як літню ре-
зиденцію, постійно мешкаючи у Санкт-Петербурзі. 
На підставі натурних досліджень кілька збережених 
будівель садиби можна орієнтовно датувати кінцем 
ХІХ – початком ХХ ст. Більш точне датування 
ускладнюється, оскільки споруди значно перебу-
довані та обкладені цеглою.

У 1922 р. на території маєтку була організова-
на комуна “Іскра”. На той час вона вважалась пе-

редовим господарством, яке за рівнем побуту не 
поступалося районові і навіть було радіофіковане. 
У 1927–1928 рр.на території садиби були зведені 
будинок культури та ще три житлові споруди. Під 
час Другої світової війни будівлі комуни постраж-
дали, але назагал збереглися, за винятком млина. 
Після війни в комуні проживали вдови з дітьми.  
В 1951 р. була оголошена вербовка на Далекий 
Схід, і 90% жителів комуни виїхали на заробітки.  
В комуні залишилося тільки 2 сім’ї, які згодом пере-
селилися до навколишніх сіл.

Натомість на території садиби у 1954 р. роз-
ташувався будинок інвалідів Великої вітчизняної 
війни. Пізніше заклад був перепрофільований у 
психоневрологічний диспансер [27].

До нашого часу частково зберігся парк колиш-
ньої садиби. Що ж стосується рівня збереженості 
будівель, то вони значно переплановані всереди-
ні, ззовні обкладені цеглою, автентична складова 
збереглася мало. Питання доцільності внесення 
даної садиби до Держреєстру лишається відкри-
тим, потребуючи додаткового, більш ґрунтовного 
вивчення.

На території колишньої садиби Симиренків-
Яхненків у смт Мліїв Городищенського району на 
обліку перебувають три будівлі 1920-х рр., які були 
зведені для потреб школи садівництва. Між тим під 
час натурних обстежень території садиби було ви-
явлено й давніші будівлі — два житлових будинки 
середини ХІХ ст., з яких почалася розбудова сади-
би, а також господарський льох того ж періоду.

платонів хутір у смт мліїв Городищенсько-
го району. Платонів хутір пов’язаний з іменами 
видатних підприємців-цукрозаводчиків, меценатів 
Яхненків та Симиренків.

Зародження фірми Яхненків та Симиренків 
припадає на першу чверть ХІХ ст. Селяни-кріпаки 
за народженням, брати Яхненки та чоловік їхньої 
сестри Федір Симиренко після того, як їхні батьки 
зайнялися торгівлею й зуміли викупити з кріпацтва 
себе й свої родини, розпочали власну підприєм-
ницьку діяльність. Спочатку орендували млини на 
своїй батьківщині, у місті Сміла, а також їздили на 
ярмарки у різні міста, скуповували худобу, торгу-
вали кожухами та іншими шкіряними виробами. 
Такими чином вони зібрали початковий капітал, а 
подальші справи пішли настільки добре, що один 
із них навіть оселився для ведення справ фірми в 
Одесі.

Цукровою промисловістю фірма вирішила 
зай нятися після того, як один з її співвласників —  
Платон Симиренко — здійснив закордонну подо-
рож. Тоді й виник задум створити великий пісково-
рафі надний завод за зразком французьких. Усі ма-
шини були виписані з Франції, звідти ж прибула 
група фахівців (30 осіб) на чолі з директором Сала-
заром. У 1843 р. в селі Ташлик збудовано перший 
в Україні паровий рафінадний завод. Потім фірма 
взяла в оренду Орловецький рафінадний завод 
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графа Потоцького. На фоні інших цукрових під-
приємств того часу фірма Яхненків–Симиренків 
виглядала надзвичайно потужно. Поєднання цук-
рово-піс ко вого заводу з великим рафінадним було  
в той час надзвичайним явищем. Вартість самого  
лиш обладнання фірми “Брати Яхненки і Сими-
ренки” дорівнювала 400 тис. рублів, а на її цук-
роварнях та плантаціях працювало 4 тисячі ро-
бітників. 1857 року фірма заснувала механічну 
майстерню, яку згодом перетворила на завод з ви-
робництва парових машин, гідравлічних пресів та 
іншого устаткування для потреб цукроваріння. А в 
1856 році Платон Симиренко заклав у Млієві ще 
й розсадник плодових дерев. До всього, фірмою 
було розпочато й створення власного парового 
флоту на Дніпрі — тут почав ходити перший її 
пароплав.

Що ж стосується садиби на Платоновому хуто-
рі, то вона була закладена у 1840-ті рр. До її складу 
входили два доволі скромні одноповерхові будин-
ки — так звані старий і новий (“старий” зведено  
у 1843 р., “новий” — дещо пізніше). Неподалік 
розташовувався і будинок Яхненків. Усі вони збе-
рег лися, хоча і в дуже видозміненому вигляді — 
зокрема, будинки Симиренків нині обкладені цег-
лою.

Розбудовуючи своє господарство, в лісі побли-
зу Млієва Платон Симиренко посадив два великі 
сади, що згодом стали всеукраїнським скарбом.  
У них ще за життя Платона Федоровича був ви-
ведений знаменитий сорт зелених яблук, нині дуже 
популярний — ренет Симиренка. На базі розсад-
ника і садів у Млієві син Платона, Лев Симиренко, 
заснував професійну школу садівництва й заклав 
основи української помології, яку розвинув уже 
його власний син, Володимир Симиренко — онук 
Платона Симиренка.

У 1859 р. Мліїв і родину Симиренків уперше 
відвідав Тарас Шевченко. Він був у захваті від по-
баченого тут — особливо приємно його вразили 
побутові умови робітників і культурницька праця, 
ведена серед них. Він заприятелював з П. Сими-
ренком, який видав своїм коштом два варіанти 
“Кобзаря” (1860): один для цензури, другий — не-
цензурований, поширений лише серед вузького 
кола друзів. А вже за рік уся родина Симиренків 
поїхала до Канева проводжати в останню дорогу 
свого великого друга Тараса. Невдовзі по тому, у 
1863 році, помер і П. Ф. Симиренко, заповівши все 
своє господарство братові Василеві, який перебував 
тоді у Франції — адже власні діти Платона, четве-
ро синів і донька Марія, були ще неповнолітніми. 
Фірма “Брати Яхненки і Симиренки” по смерті 
Платона припинила існування.

Доля дітей П. Симиренка склалася по різно-
му: син Платон закінчив філософський факультет 
престижного університету в німецькому Ґеттінґені; 
Микола — Політехніку у Києві; Олекса — сільсько-
господарський факультет тієї ж Київської політех-

ніки. Що ж стосується старшого сина П. Симирен-
ка, Лева, то 1873 року він вступив на природничий 
факультет Київського університету й оселився в 
ро дині Дебагорій-Мокрієвичів, друзів Симиренків, 
сини яких — Іван, а особливо Володимир Карпо-
вичі — були вже відомими революціонерами-на-
род никами. Через них Левко Платонович увій-
шов до кола революційно налаштованої молоді, 
за якою пильно стежила жандармерія. Чимало з 
цих молодих людей були знайомими Левка ще з 
Млієва, де вони не раз гостювали. Серед них були 
такі відомі народники, як, приміром, Д. Лизогуб,  
В. Осинський, Я. Стефанович, а також А. Желябов, 
страчений у 1881 р. за вбивство Олександра II. 
(Желябов був одружений з кузиною Левка, Оль- 
гою Яхненко, яка й сама була активним членом 
київського та одеського народницьких гуртків).

Доволі скоро, намагаючись уникнути політич-
них переслідувань, Левко перевівся на навчання до 
Новоросійського університету (Одеса), проте своїх 
політичних поглядів не змінив.

Результат не змусив на себе довго чекати — 
1879 року Льва Симиренка заарештовано й засуд-
жено на 9 років каторги. Диплом кандидата при-
родничих наук 24-річний каторжанин одержав уже 
у Мценській в’язниці.

У 1882 р. в Красноярській фортеці Лев Сими-
ренко одружився з Альдоною Емілівною Гружев-
ською з заможного й шляхетного польсько-литов-
ського роду, засудженою на 10 років за участь у 
замаху на Олександра II. У 1884 р. їх обох переве ли 
до Балаганська, де народився й помер їхній пер-
вісток Платон. Наступні діти подружжя, донька 
Тетяна й сини Платон та Володимир, народилися 
вже у Млієві.

Під час перебування в Сибіру Лев Платонович 
з дозволу поліції почав займатися садівництвом 
і розробив технологію вирощування плодових  
дерев у формі стелюхів, яка дозволяла запобігти 
їхньому вимерзанню взимку. Окрім того, з дозволу 
власників працював у місцевих оранжереях.

У вересні 1886 р. подружжя Симиренків було 
звільнене й навесні 1887 р. прибуло до Млієва.

Левкові Платоновичу було дозволено повер-
нутись на батьківщину із забороною проживати 
у великих містах, яку скасували тільки 14-ма рока-
ми пізніш. Тому центром професійної і наукової 
діяльності Льва Симиренка став Платонів хутір. 
Своєю працею в цьому осередку він не тільки вивів 
українське садівництво за межі аматорства, але й 
зробив його відомим далеко поза межами України 
та Російської імперії.

У 1887 р. Л. Симиренко заклав на Платоново-
му хуторі перший в Росії помологічний розсадник 
і маточний сад, перетворивши батьківські сади на 
величезну лабораторію вітчизняного плодівництва. 
1912 року в його колекції вже налічувалося близько 
3000 сортів рослин, які вивчалися відповідно до за-
сад наукової помології. Лев Платонович приділяв 
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великої уваги і школі садівництва, заснованій ним 
у Млієві, та викладанню садівництва в народній 
школі для селян. Л. Симиренко виховав численних 
ентузіастів-фахівців, включно й славного продов-
жувача своєї діяльності — сина Володимира.

У 1916 р. Левові Симиренку запропонували 
очо лити кафедру плодівництва в Петрово-Розу- 
мов ській (тепер Тимірязєвській) сільськогосподар-
ській академії в Москві, але він цю пропозицію 
відхи лив, оскільки на той час іще не здійснив мрію 
свого життя — написати працю, яка б підсумувала 
тридцятирічний досвід його досліджень, вітчиз-
няну “Помологію”. Цю працю він скінчив лише  
у 1919 р., перед самою своєю трагічною смертю. 
Вночі 24 грудня 1919 року Лев Платонович Сими-
ренко загинув від кулі чекіста. У дозволі на видання 
“Помології” родині було відмовлено, і праця по-
бачила світ лише у 1961 р. завдяки зусиллям НДІ 
садівництва (нині Інститут садівництва Національ-
ної академії аграрних наук України).

Продовжувачем справи видатного вченого став 
його син Володимир Львович, який втілив у життя 
і далі розвинув ідеї діда та батька. В. Л. Симиренко 
народився 18 грудня 1891 р. Спочатку навчався в 
Київській 7-й гімназії, а 1918 р. закінчив сільсько-
господарський факультет Київського політехнічно-
го інституту. Після цього обіймав посаду фахівця у 
відділі садівництва Міністерства земельних справ 
Української держави.

Після створення у 1920 р. Всеукраїнського сіль - 
ськогосподарського наукового комітету, що вико-
нував функції першої української академії сільсько-
господарських наук, Володимир Симиренко став 
керівником секції садівництва та городництва й 
очолював її до реорганізації комітету у 1926 р.

За ініціативою та рекомендацією Наукового 
комітету Колегія наркомзему УСPP постановила 
25 листопада 1920 р. заснувати на теренах колиш-
нього маєтку Симиренків у Млієві Садово-городню 
дос лідну станцію і Центральний державний пло-
довий розсадник України. Володимир Симиренко 
був призначений першим директором цих установ 
і керував ними аж до свого першого арешту в 1933 
році. Окрім того, він працював на посаді доцента,  
а згодом професора садівництва і завіду вача кафед- 
рою плодово-ягідного господарства Київського  
політехнічного інституту (з якого згодом виділився 
в окрему одиницю Київський сільськогосподар-
ський інститут), від 1920 року читав курс в Одеській 
школі садівництва, а наступного, 1921 року був 
обраний професором плодівництва та інтенсив-
них культур Уманського і Полтавського сільсько-
господарських інститутів. До всього, у 1930 році  
В. Л. Си миренко організував Всесоюзний науко-
во-дослід ний інститут плодового і ягідного госпо-
дарства в Китаєві під Києвом і був призначений 
першим директором цієї установи.

В. Л. Симиренко був заарештований НКВС 
7 січня 1933 р. й засуджений до розстрілу. Після 

перегляду справи вирок замінено на десять років 
суворого ув’язнення для використання за фахом. 
Тож після одинадцяти місяців у камері смертників 
видатного вченого перевели до виправно-трудової 
колонії НКВС у Херсоні. 31 грудня 1937 р. В. Л. Си- 
миренка достроково звільнено, але тієї самої ночі 
прихильно налаштована людина попередила, що 
прийшов наказ його знов заарештувати. Володи-
мир Львович негайно виїхав з Херсона, але на за-
лізничній станції в Москві його зустріли агенти 
НКВС і направили на роботу до Обояні Курської 
області під нагляд міліції, де 30 березня 1938 р. він 
був знову заарештований. У вересні 1938 р. Воло-
димира Львовича Симиренка вдруге засуджено до 
розстрілу і страчено.

Нині на території колишньої садиби Симирен-
ків розміщується Інститут помології ім. Л. П. Си- 
ми ренка Національної академії аграрних наук Ук-
раї ни. Тут збереглися житловий будинок Яхненків 
середини ХІХ ст., два одноповерхові житлові бу-
динки Симиренків 1840-х рр. (обкладені цеглою 
приблизно 20–30 років тому), господарські льохи 
того ж часу, що й будинки, три адміністративні 
будівлі дослідної станції часів, коли нею керував 
В. Л. Симиренко (1920-ті – поч. 1930-х рр.). Поруч 
із садибою розташовувалася каплиця з невеликим 
родинним цвинтарем Симиренків та Яхненків.  
У 1930-ті рр. ці об’єкти були зруйновані, а протягом 
останніх років відновлені за архівними фотогра-
фіями, замальовками, спогадами старожилів [28].

Житлові будинки колишньої садиби (незважа-
ючи на те, що були обкладені цеглою, й це значно 
змінило їхній зовнішній вигляд), а також господар-
ський льох мають бути внесені до Державного ре-
єстру як складові історичної садиби — принаймні 
як пам’ятки історії, пов’язані з життям та діяльні стю 
визначних постатей вітчизняної історії, науки та 
культури. В так званому “старому” будинку садиби 
створено меморіальний музей родини Симирен- 
ків — в його експозиції представлені історія цієї 
родини та садиби та внесок Симиренків у розвиток 
цукрової промисловості та садівництва в Україні. 
Відтворено окремі інтер’єри кінця ХІХ – початку 
ХХ ст.

Підсумовуючи, слід відзначити: наведене вище 
свідчить про значний культурний потенціал са-
диб Черкаської області, а також про те, що нині 
він використовується дуже мало. Першочерговим 
зав данням є взяття на облік тутешніх архітектурно-
паркових комплексів або їх збережених складових, 
котрі до цього часу не мають статусу пам’яток, та 
виготовлення на них облікової документації. Проб-
леми збереження садиб є комплексними, тісно 
пов’язаними з проблемами їхнього використання, 
утримання, реставрації — причому як архітектур-
ної, так і паркової складової, подекуди територіаль-
но досить значної. До того ж, ці об’єкти зазвичай 
є розташованими в сільській місцевості й пере-
бувають на балансі сільських рад, які не мають ані 
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фінансових можливостей, ані пам’яткоохоронного 
досвіду, ані знання законодавства у галузі охорони 
пам’яток. Комплексність проблеми вимагає й комп-
лексного підходу до її розв’язання. Актуальним є 
ухвалення загальнодержавної програми “Садиби 
України”, яка б мала розпланування по областях, 
вказувала б напрямки вирішення даної проблеми 
і передбачала дієві механізми для цього.
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людмила томилович
аннотация. Статья посвящена изучению истории, 
характерных стилистических особенностей и степени 
сохранности исторических усадеб Черкасской области.  
Проанализированы наиболее важные и актуальные 
проб лемы исследования, использования и охраны этого 
типа памятников. Предлагаемый в работе обзор поз-
воляет сделать вывод о высокой значимости такой со-
ставляющей культурного наследия Украины, как усадь - 
бы, их значительном научном, просветительском и ту-
ристическом потенциале.
Ключевые слова: исторические усадьбы, Черкасская 
область, дворцово-парковые комплексы, памятники ар-
хитектуры, памятники садово-паркового искусства.

resulTs of surveys  
of The hisToric counTry esTaTes  

in cherKasy reGion
Ludmyla Tomilovych

annotation. The article offers a discussion of  history, sty-
listic touches, and levels of  preservation of  historic country 
estates in Cherkasy region, Ukraine. Analysis of  the major 
problems as to research, utilization, and preservation of  
such historic monuments brings to conclusion that, as a 
component of  Ukrainian heritage, the nation`s country 
estates have been considerably promising as subjects for 
scientific research, education, and tourism.
Key words: historic country estates, Cherkasy region, heri-
tage, historic monuments.
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Р О З В І Д К И

Старе місто у Луцьку, яке 26 березня 1985 року 
було оголошене комплексом пам’яток Державного 
історико-культурного заповідника у м. Луцьку є 
не лише унікальною пам’яткою монументального 
оборонного, культового та світського будівництв, а 
й цінним об’єктом археологічної спадщини. Комп-
лекс заповідника, що складається з Верхнього та 
Окольного замків і цілої низки пам’яток культурної 
спадщини є ядром міста, місцем його зародження та  
розвитку, своєрідним витоком сучасного Луцька.

Історія археологічних досліджень сучасного 
Волинського краю розпочинається першими дос-
лідженнями Луцького замку (сучасники приписува-
ли їх луцькому єпископові Кирилу Терлецькому), 
що пов’язані з випадковим відкриттям 1852 р. при 
церкві Івана Богослова. Відомо, що у 1854 р. тут 
працював археолог Потапов, котрий “По расзказам 
старожилов луцкаго уезда … отыскивал в луцком зам-
ке, на том месте, где была церковь св. іоанна Богослова, 
могилу князя любарта, которую будто бы и нашол” [15, 
с. 162].

У 1855 р., спираючись на нотатки ХVІ ст., які 
свідчили, що тут знаходяться “тела змерлых госпо-
дарей християнских, великих князей русских и гробы их” 
[9, с. 72–85], було розпочато археологічні розкопки 
на місці церкви Івана Богослова. Їх проводила екс-
педиція Київської комісії з виявлення давніх актів 
під керівництвом професора Київського імпера-
торського університету святого Володимира Ми-
коли Іванишева, котрий після кільканадцяти днів 
роботи у східній частині церкви натрапив на склеп, 
який був повністю засипаний землею. Часткова 
його розчистка дозволила встановити, що у стінах 
склепу були ніші, які використовувались для вкла-
дання домовин. Прихід ранньої осені і невідповід-
ної погоди змусив дослідника перервати роботи. 
Наступного року роботи продовжував завідувач 
музею старожитностей вказаного університету Яків 

Волошинський, який і виявив під підлогою півден-
ної частини храму цегляну, перекриту кам’яною 
плитою камеру, а в ній — одинарне поховання. 
Замальовки гробниці були передані на зберігання 
до архіву комісії [17, с. 12]. Володимир Антоно-
вич доповнює мінімальну інформацію про ці до-
слідження наступним повідомленням: “… во время 
раскопки он (Волошинський — в. Б.) собрал в замке 
30 монет польских и брадебурских и 1 трансильванскую 
хVіі–хVііі ст.” [1, с. 48]. На цьому розкопки за-
вершились, хоча сам Волошинський наполягав, 
що потрібно розкопати до самої підстави цілу се-
редину старої церкви або, принаймні, її північну 
частину. На цьому місці, за свідченням Л. Маслова 
польська влада встановила хрест з на писом поль-
ською мовою: “... як каже легенда, тут спочиває князь 
любарт, основник цього замку 1324–1386”, який про-
існував до Другої світової війни [13, с. 17].

Поряд з описом самої пам’ятки в “Археологіч-
ній карті Волинської губернії” В. Антонович подає 
інформацію про випадкові знахідки на території 
замку. Йдеться про виявленну свинцеву дощечку 
з надписами: “в фундаментах той же церкви (І. Бо-
гослова — в. Б.) в 1840 г. найден был свинцовый ящик и 
в нем свинцовая доска с славянской надписью, которая оста-
лась не разобранною; неизвестно куда девалась затем доска” 
та предмети із золота: “в 1861 г. в замке найдены  
5 золотых блях (по-видимому, обломков окладов церковной 
книги), покрытых узорами и крестами греческой работы 
хіі ст.” [1, с. 48].

Як бачимо, зазначений період в дослідженнях 
замку полягав у фрагментарних дослідженнях, на-
самперед найвизначнішої його пам’ятки — церкви 
Івана Богослова та публікації випадкових знахідок 
вченими Російської імперії.

Після включення Волині до Польської дер-
жави роботу тут продовжували вже польські дос-
лідники; необхідно зауважити достатньо високий 
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науковий рівень робіт, виконаних у міжвоєнний 
проміжок, їхню науковість та спрямованість на все-
бічне вивчення замку [2, с. 124]. Польським краєз-
навчим товариством Волинської округи спільно із 
воєвод ським консерватором було запропоноване 
для обговорення питання про планову консерва- 
цію пам’яток замкового комплексу. У зв’язку з рес-
тавраційними роботами 1933–1934 рр. у внутріш-
ньому дворі, поруч з В’їзною вежею, було локалі-
зовано та частково розкопано залишки княжого 
палацу, проведено обстеження давньої цегляної 
церкви. Роботи проводив відомий дослідник де-
рев’яної архітектури Л. Маслов [13, с. 31], якому 
поряд з Я. Фітцке без сумніву належить попереднє 
збереження цих об’єктів. У 1939 р. розпочали роз-
відки під керівництвом інженера з Варшави Я. За- 
хватовича (згодом головного архітектора ПНР, ке-
рівника Бюро відбудови післявоєнної Варшави). 
Ним було викопано чотири траншеї глибиною 
до 4 м поруч з В’їзною вежею. Як пише відомий 
польський археолог Я. Фітцке, “… фундаменти тако-
го пізнього замку... не є глибокими і сягають глибини ледве  
4 м. відкрито виразні сліди земляної фортифікації ранньо-
середньовічного городища, а трохи нижче валів, можливо —  
неолітичних. сліди ранньосередньовічного городища... збере-
глися відносно добре”. Саме завдяки цим роботам впер-
ше було зроблено науковий вис новок про укрі-
плення дитинця в давньоруський час дерев’яними 
конструкціями [21, с. 96].

Період Польської держави в історії археологіч-
них досліджень замку мав свої особливості. Попри 
власне археологічні дослідження робляться спроби 
консервації замку з метою його збереження. На тлі 
не досить втішного стану збереженості фортеці на-
віть незавершені реставраційні роботи дозволили 
замкові пережити пізніші лихоліття [18, с. 167].

Війна та післявоєнний період надовго затри-
мали розвиток археологічної науки. Час активних 
архітектурно-археологічних досліджень в замку 
розпочинається 1978 р. розкопками М. Кучинка та  
М. Говденко в районі Стирової вежі замку. Тоді 
вперше було досліджено підмурівки стін та вежі 
замку і зроблено спробу датування первісних його 
укріплень [8, с. 319–320]. Важливими також були де-
тальні геологічні вишукування Р. Метельницького у 
1978–1992 рр., що сприяли дослідженню структури 
давнього рельєфу замкової території [14, с. 29–35].

У напрямку досліджень монументальної архі-
тектури давньоруського часу найважливішою поді-
єю були розкопки експедиції (на той час Ленінград- 
ського університету) під керівництвом М. Малев- 
ської, що тривали упродовж 1983–1987 років [12,  
с. 111]. Завдяки цьому вдалося датувати час споруд-
ження низки міських храмів [10, с. 267–268], про-
слідкувати основу замкових мурів у районі Владичої 
вежі, продовжити роботи Л. Маслова з дослідження 
замкового палацу та повністю розкрити збережену 
частину замкової церкви св. Івана Богослова [11, 
с. 365].

Побудова церкви пов’язана з заснуванням у 
Луцьку окремої єпископії, про що слушно заува-
жував ще М. Грушевський [7, с. 385] і підтвердили 
археологічні дослідження. Єдина літописна згад-
ка про цей храм відноситься до 1288 року, коли 
князь Володимир Василькович пожертвував на 
храм великого срібного хреста. За реконструкцією  
Р. Ме тельницького та М. Малевської храмова бу-
дівля площею близько 180 м2 була хрестовокуполь-
ною, органічно поєднуючись з південно-східним 
вів тарем-каплицею. Над середохрестям собору ви - 
сочів світловий барабан, навантаження якого пере-
носилося на хрещаті опорні стовпи, що розділяли 
внутрішню площу на три нави. Середня нава за-
вершувалась вівтарем святого Іоанна Богослова, у 
північній знаходився другий вівтар з жертовником, 
південна нава, перегороджена на рівні іконостаса 
використовувалась як соборна ризниця [17, с. 46]. 
Описана будівля собору функціонувала до 1766 
року, коли її було частково розібрано, а на звільне-
ному місці закладено новий більший, однак ніколи 
не добудований храм.

Важливим етапом наукового дослідження па-
м’ятки була подальша її музеєфікація з метою за-
безпечення експозиційного стану [6, с. 23]. Під час 
проведення робіт із встановлення накриття над 
залишками храму науковим співробітником запо-
відника Б. Сайчуком здійснювався археологічний 
нагляд [16, с. 2].

Наприкінці 1980-х завдяки домовленості між 
ЛДІКЗ та Львівським історичним музеєм було 
створено спільну археологічну експедицію, що 
окрім інших завдань мала на меті продовження 
дослід жень Верхнього замку. Розкопки експедиції 
С. Тер ського 1990–1992 рр. поблизу Стирової вежі 
дозволили дослідити рештки дерев’яно-земляних 
укріп лень давньоруського часу, прослідкувати більш  
ранній валоподібний насип, зібрати велику колек-
цію характерних для розвиненого міста яскравих 
археологічних знахідок. Особливо важливою була 
обов’язковість доведення досліджень до материка, 
що з ряду об’єктивних причин не було здійснене 
у дослідженнях М. Малевської [17, с. 36].

Розглядаючи радянський етап в історії архео-
логічних досліджень замку можна констатувати, 
що хоча активні дослідження тут розпочинаються 
наприкінці 70-х років вони були досить змістовни-
ми та інформативними. Розкопано показові архі-
тектурні об’єкти, досліджено первісний рельєф та 
оборонні споруди замку, музеєфіковано соборну 
церкву Івана Богослова.

Дослідження Луцького замку не припиняють-
ся й досі. Так, рятівні археологічні розкопки були 
проведені у 2006 р. на місці відновлення оборон-
ної стіни Окольного замку поруч з В’їзною вежею 
Верхнього замку [20, с. 2], де відкрито і дослідже-
но частину первісних підмурків оборонної стіни 
луцького Окольного замку литовської доби [19, 
с. 89–97].
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В останні роки, завдяки створенню в заповідни-
ку власної археологічної експедиції та отриманню 
всіх необхідних для цього дозвільних докумен тів 
археологічні роботи у старій частині міста Луцька 
набули нового змісту. Так, у 2013 році було про-
ведено наукові археологічні нагляди під час про-
кладання до Луцького замку силового кабелю, при 
проведенні благоустрою на території подвір’я ВДС 
(колишнього комплексу Домініканців), а також за-
фіксовано та обстежено підвальні приміщення се-
редньовічної забудови міста [4, с. 102]. Особливо 
цікаві результати вдалося отримати під час дослід-
жень давнього монастирського подвір’я кляштору 
отців Домінікан. Виявлена цегляна споруда безсум-
нівно належить втраченій частині монастирського 
комплексу Домініканців (Костел Успіння Св. Діви 
Марії), збудованій у ХVІІІ ст. на місці давнішої, 
імовірно Вітовтової [5, с. 21–25], кафедри і повніс-
тю співпадає з наявними іконографічними даними 
[3, с. 58–61].

Заплановані подальші роботи стосуються тра-
сування оборонних стін Окольного замку, дослід-
ження колишнього монастирського комплексу До-
мініканців та археологічних розвідок й ознакування 
втрачених об’єктів у старій частині міста. Також, 
безсумнівно, надзвичайно важливими є поточні 
охоронні археологічні роботи на території запо-
відника, проведення яких запобігає руйнуванню 
вже відомих та виявленню нових об’єктів культур-
ної спадщини. Дані заходи заплановано згідно з 
“Планом роботи Державного історико-культурного 
заповідника у м. Луцьку на 2015 рік”, погодженого 
з управлінням культури Волинської облдержадмі-
ністрації. Їхнє втілення стане важливим кроком 
у дослідженні та охороні об’єктів археологічної 
спадщини на території Державного історико-куль-
турного заповідника у м. Луцьку.
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Архітектурне сьогодення Полтави позначене 
стрімкою реконструкцією міського середовища. 
Систематичним явищем стало “розривання” за-
будовниками й архітекторами історичної середо-
вищної тканини міста. Відбувається спотворення 
пам’яток архітектури місцевого та національного 
значення. При цьому, не зважаючи на те, що у Пол-
таві існують Правила забудови історичного цент ру,  
практичне застосування цих обмежень вкрай утруд-
нене. Особливі проблеми виникають під час вико-
нання ремонтно-реставраційних робіт на па м’ятках 
архітектури місцевого значення. Відповідно до Дер-
жавних будівельних норм на розробку науково-
проектної документації для реставрації об’єктів 
нерухомої культурної спадщини, у першу чергу, 
мають бути проведені попередні роботи, до яких 
входять комплексні наукові дослідження. Підсум-
ковим документом є історико-архітектурна довідка. 
Вона є основою для визначення предмета охорони 
пам’ятки. Тільки за умови належного виконання 
комплексних наукових досліджень можна надати 
власникові пам’ятки архітектури рекомендації щодо 
визначення виду реставраційних робіт.

В окремому випадку підготовки історико-архі-
тектурних довідок на пам’ятки архітектури місцево-
го значення є наукове дослідження прибуткового 
будинку торговця Зекеля у Полтаві по вул. Леніна, 
14/18. Власниками об’єкта у 2014 році розпочаті 
ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці. Необ-
хідність наукового обґрунтування для подальшо-
го розроблення проектної документації зумовили 
проведення комплексних досліджень об’єкта. Ре-
зультатом опрацювання історико-архівних і бібліо-
графічних джерел, натурного обстеження будинку, 
аналізу іконографії стала історико-архітектурна до-
відка з визначеним предметом охорони.

Метою даної роботи є узагальнення історико-
архітектурних особливостей і визначення предмета 
охорони пам’ятки місцевого значення прибутково-
го будинку торговця Зекеля у Полтаві.

Досліджуваний об’єкт — прибутковий буди- 
нок торговця Зекеля (м. Полтава, вул. Леніна, 14/18)  
рішенням одинадцятої сесії двадцять першого скли - 
кання Полтавської міської ради народних депута-
тів від 17.02.1992 року “Про надання статусу па-
м’ятників історії та архітектури місцевого значення” 
визначений як пам’ятка історії й архітектури, що 
прийнята на місцевий облік (пам’ятка місцевого 
значення); охоронний номер 22ПО. Міською про-
грамою охорони культурної спадщини і збережен-
ня історичного середовища міста Полтави будинок 
Зекеля внесений до переліку об’єктів охоронюваної 
культурної спадщини.

Квартал досліджуваного об’єкта розташований 
поза межами Полтавської фортеці, в історичній 
частині міста, котра формувалась з початку ХІХ ст.  
Згідно з планами забудови Полтави 1803–1805 ро-
ків у містобудівній структурі було застосовано ре-
гулярну розпланувальну систему, яка забезпечувала 
розширення зони міської забудови на північний 
захід від фортеці. Будинок Зекеля розташований 
на червоній лінії вулиці Мало-Петровської, котра 
прокладена паралельно до головного проспекту —  
Олександрівської вулиці. Квартал, обмежений ву-
лицями Іванівською, Кузнецькою і Протопопів-
ською, мав прямокутні обриси, що відповідало кла - 
сицистичній регулярній системі міського розпла-
нування. Планами Полтави (1811, 1871, 1886, 1900 
років) зафіксовані межі та функціональне призна-
чення ділянки. Квартал мав назву Суздальського 
торгового ряду і був серединним у Гостинному 
дворі між Олександрівською і Ново-Полтавською 
вулицями. Головними забудовниками і власниками 
торгових рядів Гостинного двору були єврейські 
купці, котрі займали кращі земельні ділянки у Суз-
дальському ряду [1].

На початок 1900-х років монофункціональ-
ність ділянки втратила актуальність. До торговель-
них будинків додались прибуткові, просвітницький 
і земська бібліотека. Розпланувальна система квар-
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талу вдосконалювалась шляхом заміни крамни-
чок Гостинного двору більш презентабельними 
будівлями.

Для фіксації перехрестя магістральної вули-
ці Мало-Петровської (з 1923 року вул. Леніна) і 
бульварної Іванівської (з 1907 року вул. Гоголя) 
у 1906 році споруджено кутовий триповерховий 
прибутковий будинок торговця Зекеля (автор — 
архітектор Вітольд Львович Весселі) із закладами 
обслуговування на першому поверсі.

Будинок прямокутний у плані із зрізаною ку-
товою частиною та майже рівновеликими крилами 
фасадів. Конструктивна схема складалася з цегля-
них капітальних зовнішніх і несучих поперечних 
стін сходової клітки. Розпланувально-просторове 
вирішення наступне: на першому поверсі обабіч 
сходів організовані чималі за габаритами торговель-
ні зали з вітринами, на верхніх поверхах розташо-
вані житлові квартири. Головний вхід до магазинів 
влаштований у зрізаній кутовій частині фасаду. До 
житлової частини вхід здійснювався через парадні 
східці з вулиці Леніна. На дворовому фасаді існува-
ли “чорні” сходи. На другому та третьому поверхах 

розміщувались багатокімнатні житлові квартири, 
по одній обабіч сходової клітки. Розпланування 
квартир організоване за анфіладним принципом  
[2, с. 64]. Парадні кімнати орієнтовані на обидві 
вулиці, побутові приміщення виходили вікнами у 
двір, там само містилися виходи на “чорні” східці.

Архітектурна композиція парадних фасадів —  
асиметрична, з гармонійною рівновагою мас і де-
талей. Акцентування центру досягнуте утворенням 
кутового еркера еліптичного обрису на висоту дру-
гого і третього поверхів. Під ним розміщувався 
парадний вхід до магазинів. Фасади структуровані 
вертикальними ритмами підвищених об’ємів (імі-
тації ризалітів), які виступають з основної площи-
ни і вивищуються над загальним рівнем карниза. 
Урівноваженість фасадної структури досягнута під- 
кресленням горизонтальності міжповерховим і 
вінцевим карнизами. Збільшена висота першого, 
громадського, поверху та його виокремлення від 
верхніх, житлових, розвиненою карнизною тягою 
чітко визначає різне функціональне призначення 
об’ємів. Розподіл функції поверхів додатково під-
креслений різнорозмірними віконними отворами. 

Прибутковий будинок Зекеля
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Підвищені об’єми фасадів завершувались прямо-
кутним і трициркульним фронтонами, увінчувалась 
будівля розвиненим карнизом. Кутовий еркер ви-
вершувався напівсферичним куполом.

Стильова приналежність визначена як ранній 
модерн (європейська течія). В архітектурі будинку 
наявні основні його ознаки: асиметричність роз-
планування і об’ємно-просторового вирішення, 
вільний ритм різнорозмірних і різнофігурних ві-
конних отворів, застосування трициркульних арок, 
використання рослинного декору ірраціональної 
форми на фасадах й у металевому декорі. Головна 
увага автора сконцентрована на оздобленні фасадів 
ліпними деталями. Так, в обрамлення вікон житло-
вих поверхів включені рослинні стрічки, квітковий 
орнамент, гірлянди, розетки. У трициркульному 
фронтоні встановлено картуш з ліпниною. Скром-
нішим був декор облямування вітрин у вигляді 
прямокутних сандриків з розетками. Кутовий вхід 
(під еліптичним еркером) оздоблений стрічкою 
квіткового орнаменту і скульптурною раковиною. 
Для огородження балконів і парапету виготовлено 
кілька видів кованих ґрат із рисунком модернових 
рослинних мотивів.

Під час військових дій 1941–1943 рр. будівлю 
було суттєво пошкоджено. Об’єкт планувався до 
радикальної перебудови. Мета реконструктивних 
заходів — створення принципово нового образу 
вулиці Леніна, у дусі радянського класицизму, з від-
ходом від стильових проявів європейського модер-
ну [3, арк. 9–9 зв.; 5]. Автори проекту реконструкції 
архітектори М. Ю. Онищенко, Н. В. Квітка, інже-
нер В. П. Калінін. Час відбудови — 1953 рік.

При загальній збереженості об’ємно-компо-
зи ційної організації будинку у фасадний декор до - 
бавлено такі коригування: на поверхню стіни пер-
шого поверху нанесене рустування по тиньку; у 
простінку між першим і другим поверхами прокла-
дено додаткову підвіконну тягу; габарити віконних 
отворів житлових поверхів уніфіковані; скульп- 
турні елементи модернового рисунка на віконних 
лиштвах та у міжвіконних простінках ліквідовані; 
криволінійні сандрики вікон перетворені на кар-
низні або замінені периметральним облямуван-
ням; обрамлення вітрин видалено; трициркульний 
фронтон перетворено на хвилястий, характерний 
для архітектури бароко; трикутні щипці брандма-
уерів демонтовані, двосхилий дах став вальмовим; 
ґрати парапету не відновлювались, замість них 
встановлено бетонну балюстраду (ознака ренесанс-
ної архітектури); під еркером вмонтована стилізо-
вана під квітку скульптурна раковина як елемент 
архітектури рококо.

На фасадах фрагментарно збережене первісне 
оздоблення: еліптична форма еркера і сферичний 
купол; ліпнина у вигляді гірлянди і шишок над 
вік нами третього поверху на виступаючих флан-
куючих площинах фасадів; ліпний картуш у кри-
волінійному фронтоні сходів; ґрати огородження 

балконів; канелюри у верхній частині площини 
стіни сходів; дерев’яні заповнення дверних і вікон-
них отворів, фарбовані у темний колір (темно-ко-
ричневий або темно-сірий).

Для надання модерновій будівлі рис радянської 
архітектури було здійснено доповнення ліпними 
вставками: у фризовій частині еркера розміщено 
рельєфи з зображенням символів достатку (вінки 
та чаші з фруктами й квітами) та року відбудови 
(1952); над вікнами еркера встановлено плити з 
рельєфами тієї ж тематики, доповнені зображен-
нями п’ятипроменевої зірки у вінку з колосся (еле-
мент державного герба СРСР); у фризовій частині 
карнизних сандриків фасадних вікон розташовані 
ліпні орнаменти рослинного характеру з вінком, 
оповитим стрічкою, та п’ятипроменевою зіркою у 
центрі; міжповерхові простінки еркера оздоблені 
горельєфами у вигляді балюстради.

Аналіз вищевикладених характеристик дає 
змогу визначити історико-культурну цінність та 
предмет охорони досліджуваного об’єкта.

ХуДОжНЯ  
ТА ІСТОРИКО-АРХІТЕКТуРНА  

цІННІСТь ПА М’ЯТКИ
1. хронологічна глибина. Досліджуваний об’єкт 

характеризується як зразок архітектури стилю ран-
нього європейського модерну початку ХХ сторіч-
чя;

2. ступінь відображення стилю, типологічної групи. 
Відбудова, фрагментарна реставрація і доповнення 
1947–1953 років призвели до часткової ліквідації 
ознак стилю європейського модерну. Після рекон-
структивних заходів будинок набув рис еклектич- 
ної архітектури з додатковими елементами радян-
ського класицизму, бароко, ренесансу. Внут рішнє 
розпланування повністю змінено. Чистота пер-
вісного стильового вирішення частково втрачена. 
Приналежність об’єкта до типологічної групи ба-
гатоквартирного житлового будинку із закладами 
обслуговування на першому поверсі збережена на 
100 відсотків;

3. Унікальність об’єкта зумовлена одиничністю 
будинків у стилі європейського модерну в архі-
тектурі Полтави. Масова забудова у цьому стилі 
не здійснювалась. Унікальність будинку полягає 
у збереженості архітектурної об’ємної композиції, 
функціонального призначення, частки зовнішньо-
го декору початку ХХ сторіччя і ліпнини середини 
ХХ сторіччя. Ці характеристики містять інфор-
мацію про генезис полтавського архітектурного  
се редовища. Ліпні деталі оздоблення фасадів не 
можуть бути відновлені в разі непоправного по-
шкод ження або втрати;

4. автентичність. Форма об’єкта збережена у 
первісному вигляді на 100 відсотків. Масштаб бу-
дівлі не змінений. Зовнішній декор демонтований 
у процесі відбудови на 70 відсотків, збережений 
на 30 відсотків. Для сучасного використання бу-
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динку внутрішнє історичне розпланування заміне-
но новим на 100 відсотків. Матеріально-технічна 
структура збережена частково. Металеві і дерев’яні 
деталі конструкцій, перегородки, перекриття, дах 
і купол з покриттям відновлені під час відбудо-
ви. Збереженість первісної структури становить 
60 від сотків. Історичні нашарування (доповнення) 
збережені на 100 відсотків. Ліпний декор середини 
ХХ сторіччя існує в незмінному вигляді по цей 
час. Роль об’єкта у навколишньому середовищі 
збережена на 100 відсотків. Кутова будівля фік-
сує перехрестя центральних вулиць міста, є місто-
будівною домінантою з купольним завершенням, 
традиційним для полтавського архітектурного се-
редовища. Будинок є домірним до навколишньої 
історичної забудови, задає масштаб для сучасних 
об’єктів, своєю наявністю формує комфортний 
для сприйняття людиною розмірний порядок ар-
хітектурного середо вища. Модифікації об’єкта є 
складовою частиною автентичності. Автентичність 
оцінюється у 80 відсотків.

МІСТОбуДІВНА  
цІННІСТь ПАМ’ЯТКИ

Композиційне значення об’єкта для форму-
вання архітектурного середовища визначається як 
локальна домінанта. Особливістю існуючої раді-
альної системи планування Полтави є застосування 
принципу створення системи архітектурних пер-
спектив, що замикались домінантним об’єктом, 
встановленим на перетині осей кількох вулиць. 
Розташування будинку відповідає місцевій місто-
будівній традиції. Антропомірність масштабу, сту-
пінь деталізації фасадів, стриманість зовнішнього 
декору, ордерна структура фасадів, сферичність 
купола образно і композиційно пов’язують об’єкт 
з ансамблем Круглої площі та класицистичною 
забудовою історичної частини Полтави, що сфор-
мувалась і розвинулась упродовж ХІХ – першої 
половини ХХ сторіччя. Містобудівна цінність під-
тверджена входженням земельної ділянки об’єкта 
до центрального історичного ареалу міста та цент-
ральної комплексної охоронної зони пам’яток ар-
хітектури міста Полтави.

ПРЕДМЕТ ОХОРОНИ
Досліджуваний об’єкт — пам’ятка архітектури 

місцевого значення прибутковий будинок торговця 
Зекеля по вул. Леніна, 14/18 відповідає критерію 
автентичності, а також наступним критеріям:
–  будинок позитивно і значною мірою вплинув 

на розвиток архітектури і містобудування Пол-
тави, утворивши локальну домінанту на одній з 
голов них вулиць;

–  будинок пов’язаний з життям і діяльністю гро-
мадського діяча міста Полтави початку ХХ сто-
річчя купця Д. Я. Зекеля;

–  будинок є твором полтавського міського архітек-
тора початку ХХ сторіччя В. Л. Веселлі та ре-

зультатом реставраційної діяльності полтавських 
архітекторів середини ХХ сторіччя М. Ю. Они-
щенка, Н. В. Квітки і В. П. Калініна, а також нау- 
ково-реставраційної виробничої майстерні міста 
Полтави;

–  будинок є об’єктом культурної спадщини єврей-
ської громади міста.

Предметом охорони об’єкта культурної спад-
щини визначається комплексна властивість па м’ят-
ки, до складу якої входять:
–  містобудівне розташування у структурі міста (іс-

нуюча на час дослідження лінія забудови, істо-
рична парцеляція);

–  об’ємно-просторова архітектурна композиція, 
силует, масштабність, поверховість (3 поверхи 
з підвалом);

–  стильове вирішення фасадів, сформоване на час 
дослідження (ранній європейський модерн з еле-
ментами радянського класицизму);

–  матеріальна структура (цегляні зовнішні стіни, 
цегляні внутрішні несучі поперечні стіни, цегля-
ні склепіння підвалу, міжповерхові перекриття, 
металеві конструкції сходів, дах і купол з покрит-
тям, ґрати огороджень балконів, дерев’яні віконні 
заповнення, ліпнина фасадів, двоколір не вирі-
шення фасадів);

–  функціональне призначення (перший поверх — 
заклади громадського обслуговування, другий і 
третій — житлові квартири).

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах унеможливленого конт-

ролю та відповідного реагування органів охорони 
культурної спадщини виконання етапу комплек-
сних наукових досліджень замовниками проектів 
реставрації ігнорується. Така практика призводить 
до спотворення або знищення предмета охорони 
пам’яток архітектури. Причина безвідповідально-
го ставлення архітекторів і власників до пам’яток 
вбачається у відсутності повноцінної історико-ар-
хітектурної й облікової документації, де були б 
викладені науково обґрунтовані обмеження при  
роботах на пам’ятці. Найбільше це стосується па-
м’яток місцевого значення. Якщо об’єкти зі стату- 
сом пам’ятки національного значення якісно опи-
сані істориками архітектури і забезпечені відповід-
ною документацією, то пам’ятки нижчого рангу 
(місцевого значення) ще тільки потребують комп-
лексних досліджень. Нерідким явищем є повна від-
сутність будь-яких історичних відомостей про об’єкт  
у загальнодоступних джерелах. Тоді виникає необ-
хідність у збиранні вихідних даних з приватних, 
державних, відомчих архівів з подальшим опрацю-
ванням, систематизацією й узагальненням фахівцем 
відповідного профілю й кваліфікації. У таких ви-
падках глибоке знання історії архітектури конкрет-
ного міста й особиста професійна зацікавленість 
дозволяють розгорнути широкі історико-ар хівні і 
бібліографічні пошуки, забезпечивши якісне дослі-

Бєлявська О. прибутковий будинок торговця зекеля у полтаві: історико-архітектурне дослідження пам’ятки
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дження об’єкта та предмета охорони. Комплексний 
підхід і суворе дотримання послідовно сті дій при 
розробці науково-проектної документації для рес-
таврації об’єктів нерухомої спадщини уможливлять 
виконання будь-яких ремонтно-рес тавраційних 
робіт на пам’ятках з дотриманням чинних норм у 
галузі охорони культурної спадщини.
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доходный дом  
торГовца зеКеля в полтаве:  
историКо-архитеКтурное  
исследование памятниКа 

Оксана Белявская
аннотация. Реставрационные работы на памятниках 
архитектуры местного значения в большинстве случаев 
выполняются без проведения комплексных научных ис-
следований. Отсутствие историко-архитектурной справ-

ки в составе научно-проектной документации делают 
невозможным определение предмета охраны памятника. 
Владельцы объектов недвижимого культурного наследия 
и проектировщики сталкиваются с проблемой опреде-
ления вида реставрационных работ для конкретного 
памятника. Доходный дом торговца Зекеля в Полтаве 
является памятником архитектуры местного значения, 
на который была составлена историко-архитектурная 
справка, определен предмет охраны и даны рекомен-
дации о возможных видах ремонтно-реставрационных 
работ. В статье кратко представлены сведения, вошед-
шие в справку.
Ключевые слова: реставрация, историко-архитектур- 
ная справка, предмет охраны, доходный дом Зекеля в 
Полтаве.

The profiTable house  
of merchanT zeKel in polTava: 

a hisTorical and archiTecTural 
exploraTion of The monumenT 

Oksana Byelyavska
annotation. Restoration works on the monuments of  local 
importance are performed without conducting compre-
hensive investigations in the majority of  cases. The lack of  
historical and architectural reference in the scientific and 
project documentation makes it impossible to determine 
the subject of  protection of  the monument. Owners of  
immovable cultural heritage and designers are faced with 
the problem of  what type of  restoration work is allowed 
on the monument. Apartment house of  merchant Zekel in 
Poltava is the architectural monument of  local importance, 
which was composed of  a full-fledged historical and archi-
tectural reference, defined the protection of  and recom-
mendations on the possible types of  repair and restoration 
work. The article briefly presents information included in 
the certificate.
Key words: restoration, historical and architectural refe-
rence, protection, profitable house Zekel in Poltava.
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Як відомо, міська садиба по Андріївському уз-
возу, № 13 пов’язана з ім’ям письменника Михай-
ла Булгакова, тут розташований його меморіаль- 
ний будинок-музей — пам’ятка історії національ-
ного значення. Це — житловий будинок 1888 року  
(арх. М. М. Гарденін), в якому у 1906–1913 та 1918–
1919 роках проживав письменник. Статус пам’ятки 
надано Постановою Кабінету Міністрів України 
від 03.09.2009 р. № 928, охоронний № 260003-Н. 
Проте ретельне дослідження історії забудови цього 
місця ніколи не проводилося і фактично розпо-
чиналося з 1888 року, коли губернський секретар 
Федот Іванович Медвєдєв продав садибу дружині 
купця Вірі Олексіївні Літошенко 1.

Андріївський узвіз з’єднує Верхнє місто з По-
долом. Довкола нього ще з ХІХ ст. точилися диску-
сії, пов’язані з його виникненням, розташуванням, 
трасуванням по існуючій лінії.

Сучасний Андріївський узвіз звивистим сер-
пантином пролягає між літописними горами Ста-
рокиївською (Детинкою), Замковою (Киселівкою) з 
одного боку та Андріївською (Уздихальницею) —  
з іншого. Він простягається від Контрактової площі 
та вул. Покровської до початку вул. Володимир-
ської. Назва пов’язана з будівництвом за проек-
том петербурзького архітектора Б. Растреллі на 
Андріївській горі знаменитої Андріївської церкви 
(1744–1754 рр.).

У ХІХ ст. Андріївський узвіз штучно асоцію-
вали навіть з Боричевим. Проте досі залишається 
чимало питань щодо справжньої його історії. Іс-
нують відверто помилкові твердження про його 
конфігурацію та забудову. На це звертав увагу ви-
датний дослідник Києва М. Закревський, який на 
відміну від інших науковців, які невірно датували 

1 дако, ф . 84, оп . 6, спр . 341, ст . 17, арк . 40 зв . — 42; 
Кадомская М . архивная полка / М .а .кадомская,  
о .а . Мокроусова // культорологічний путівник: анд-
реевский спуск — к .: видавничий дім “аМадей”, 
2011 . — С . 262 .

виникнення узвозу, зазначав: “андреевский съезд про-
копан лишь в начале 18-го века; а прежде не было на этом  
месте никакой проезжей дороги со стараго города на 
Подолъ” 2. Гора Киселівка (Замкова) і Гора Анд рііїв-
ська (Уздихальниця) у стародавні часи були з’єд-
нані. На перетині Андріївського узвозу і вул. Воз- 
движенської ще в середині ХІХ ст. існувало узвиш-
шя між горами Старокиївською і Андріївською, 
що не дозволяло з’єднати існуючі частини доріг в 
одну лінію, зробити узвіз проїжджим і уможливити 
розвиток садибного будівництва.

Така ситуація відобразилася на плані Старо-
київської та Подільської частин, складеному у 1803 
році першим міським архітектором Андрієм Ме-
ленським, який дає досить повну інформацію щодо 
забудови цієї частини Києва 3. На той час розрідже-
на забудова узвозу позначена тільки з боку Подолу, 
доходячи до вул. Воздвиженської та Андріївської 
гори, далі роз’єднується валом, а за ним, біля Анд-
ріївської церкви, забудова майже відсутня (іл. 1).

Слід зауважити, що в документах з історії за-
будови Києва початку і першої половини ХІХ ст. 
зустрічаються інші назви Андріївського узвозу: 
Старокиївський узвіз, вулиця Андріївська; почат-
кова частина від Контрактової площі та вул. По-
кровської до перетину з вул. Воздвиженською до 
середини ХІХ ст. називалася вул. Ольгинською і 
відносилася, за тодішнім адміністративним поді-
лом, до Подільської поліційної частини; верхній 
відрізок узвозу біля Андріївської церкви — до Ста-
родавньої.

Віднайдені автором в архівах Києва (Централь-
ному державному історичному архіві м. Києва, Дер-
жавному архіві Київської області і Державному архі-
ві міста Києва) документи дають змогу розширити 

2 Закревский Н. Н . описание киева . — М .: изд-во Мос-
ковского археологического общества, 1868 . — т . 1 . —  
С . 371 .

3 Інститут археології нан україни, методфонд, ф . 14,  
№ 116 .
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Нове в доСлІджеННІ  
МІСької СадИБИ по аНдрІївСькоМУ  

УзвозУ, № 13 У кИєвІ
анотація. У статті йдеться про відкриття автором досі невідомих архівних документів щодо відомого “Будинку 
Булгакова”, відтворена повна історія забудови садиби по Андріївському узвозу, № 13 у Києві, починаючи з 1803 
року, і з 1817 по 1888 рік — періоду, коли садибою володіла родина київських міщан Медвєдєвих. Проведена 
атрибуція однієї з перших збережених у садибі до сьогодні споруд, визначена дата побудови. Стаття корисна для 
всіх фахівців, що цікавляться історією Києва.
Ключові слова: Андріївський узвіз, Булгаков, Гарденін, Медвєдєв, Літошенко, Закревський, Поділ, Меленський, 
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відомості про історичну структуру і забудову Анд-
ріївського узвозу взагалі і садиби № 13 зокрема.

На плані 1803 року садибна ділянка, що від-
повідає сучасному № 13 по Андріївському узвозу, 
розташована біля підніжжя Андріївської гори і по-
значена під № 2214. Згідно зі списком “обывателей, 
имеющих мест от начала крещатицкой горы по улице 
александровской по границе дому сухоты и от него по 
андреевскому взвозу до границы горы и обратно до подошвы 
крещатицкой горы”, — складеним майже через рік 
після нищівної пожежі Подолу (1811 рік), а саме 
17 червня 1812 року “для сообщения жителям По-
дола”, ця садибна ділянка належала міщанинові 
Івану Руденку 4. Відповідно до плану 1803 року на 
території зазначеної садибної ділянки зафіксовано 
невеликий прямокутний у плані дерев’яний буди-
нок, який під час пожежі згорів 5.

Проект перепланування Подолу 1812 року, 
складений петербурзьким архітектором Вільямом 
Гесте, фактично не торкнувся трьох сусідніх са-
дибних ділянок під Андріївською горою, зокрема 
міщанина Івана Руденка. На плані перепланування 
частини Подолу з накладкою на допожежну струк-
туру, зробленою ймовірно у 1812 році [м. в.] 6, 

4 дак, ф . 1, оп . 2, спр . 179, арк . 30 .
5 там само, ф . 240, оп . 1, спр . 39, арк . 6 .
6 дако, ф . 41, оп . 1, спр . 1859, арк . 52 .

іл. 1. План Старокиївської та Подільської частин. 1803 р. Складений арх. А. І. Мезенським. Фрагмент. —  
ІА НАН України, методфонд, ф. 14, № 116

іл. 2. План перепланування Подолу, квартали  
№№ 9–26, без дати [вірогідно — 1812 р. — м. в.].  

Фрагмент. — ДАКО, ф. 41, оп. 1, арк. 52
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обриси цієї території не зазнали виправлень і вона 
залишилася в тих самих межах без змін (іл. 2).

Після пожежі ділянка Івана Руденка була само-
вільно зайнята київськими міщанами Медвєдєвими 
(за іншими документами Ведмєдєви) — “двумя ива-
нами” (можливо, один з них брат на ім’я Іоанн), які 
спорудили тут дві дерев’яні хатинки. 6 квітня 1817 
року вони звернулися до київського цивільного 
губернатора В. С. Катеринича з проханням дозво-
лити їм “нынешнее место обстроить … хозяйственным 
образом”, але за відсутністю належного плану са-
диби не мали змоги це виконати. Того ж року  
23 червня Комісія для побудови Києво-Подільської 
частини відмовила Медвєдєвим через відсутність 
документів про належність їм ділянки та неможли-
вості зазначити ними “под каким бывшего до пожара 
числятся или в чем соседстве упомянутой их дом состоял” 7.  
Проте офіційно садибу було оформлено на Мед-
вєдєвих 31 серпня 1818 року, коли вони сплатили 
“крепостные пошлины” в розмірі 20 крб. 30 коп. асиг-
націями 8. Тоді ж Медвєдєви спорудили на місці 
хатинок дерев’яний одноповерховий будинок, що 
був знесений у 1832 році під час “спланирования и 
расширения” Андріївського узвозу 9. Садибна ділянка 
у той час належала київським “старожилим міща-
нам” Іоанну (напевно одному з вищезгаданих “двух 
иванов”) і Устинії Медвєдєвим. Її площа за планом 
1844 року, складеним землеміром Л. Л. Шмигель-
ським, становила 127 кв. саж. 10 (план в архівах  
Києва не виявлено) 11. Відповідно до “Обыватель- 
ского списка Подольской города киева части”, датованого 
28 серпня 1836 року, І. Медвєдєву було 65 років, за 
родом занять — вибойщик (вірогідно красильник 
ситцю за словником С. Ожегова). Також відомо, 
що у подружжя Медвєдєвих Івана та Устинії був 
син Іван 12.

Під час проживання Медвєдєвих на Андріїв-
ському узвозі він почав забудовуватися, здебільшо-
го з середини ХІХ ст. Спочатку це були невеличкі 
одно-двоповерхові дерев’яні будинки, хаотично 
розташовані на садибних ділянках. Деякі власники 
відмовлялися від будівництва на гористій території: 
наприклад власники садибної ділянки Костянтина 
Величковського, площею 52 кв. саж., яка містилася 
між садибами Миколи Шишкова (сучасний № 11) 
і Медвєдєвих (сучасний № 13) 13. До речі, цю ді-
лянку у 1844 році було поділено між власниками 
сусідніх ділянок.

На плані, складеному у 1841 році, зафіксова-
но декілька садибних ділянок — Марії Алексєєвої 
(сучасний № 9), міщанина Романа Горохова (ді-
лянка згодом була поділена між М. Алексєєвою і 

7 дак, ф . 240, оп . 1, спр . 39, арк . 6–7 .
8 цдІаку, ф . 486, оп . 1, спр . 17537, арк . 1 .
9 дако, ф . 42, оп . 3, спр . 2604, арк . 1 .
10 одна кв . сажень становить 4, 55 кв . м .
11 цдІаку, ф . 486, оп . 1, спр . 17537, арк . 15 .
12 дак, ф . 1, оп . 2-а, спр . 261, арк . 89 зв .
13 дако, ф . 42, оп . 2, спр . 99, арк . 3-а .

М. Шишковим), міщанина Миколи Шишкова (су-
часний № 11), міщанки Євдокії Величковської —  
за шлюбом Беленкової (згодом ділянка поділена 
між М. Шишковим і Медвєдєвими) 14 та Медвєдє-
вих (сучасний № 13). На цьому плані показано 
як у 1832 році було розширено і дещо вирівняно 
Андріївський узвіз. Лінія забудови узвозу пройшла 
по земельних ділянках цих власників, а в деяких ви-
падках, як з садибою міщан Медвєдєвих, існуючий 
там будинок підлягав знесенню (іл. 3).

У серпні 1846 року Іван Іванович Медвєдєв — 
син Іоанна і Устинії Медвєдєвих домігся від Київ-
ської губернської будівельної комісії розширення 
своєї садибної ділянки за рахунок виділення йому 
ще 79 1/2 кв. саж. “за посаженные деньги” 15 спланованої 
частини гори Уздихальниці (Андріївської) для спо-
рудження за “зразковим” проектом № 3 де рев’яного 
будинку (тобто шириною фасаду на 3 ві конних 
прорізи). Таким чином, площа садибної ділянки 
на той час вже становила 229,5 кв. саж. Відповідно 
до рапорту київського землеміра Л. Шми гельського 
від 24 липня 1846 року: “место с расчищенной горы 
действительно нахожу удобным к постройке просимого 
им дома…” 16. Проект будинку був затверджений  
3 вересня 1846 року Київським військовим генерал-

14 там само .
15 там само, оп . 3, спр . 2604, арк . 3 .
16 там само .

іл. 3. План садибних ділянок. 1841 р. Непарний  
бік Андріївського узвозу, сучасні №№ 9–13. —  

ДАКО, ф. 42, оп. 2, спр. 99, арк. 3-а
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іл. 4. М. М. Сажин. Вигляд Андріївського узвозу. 
кінець 1840-х рр. Папір, акварель. 35,5×27,7. 

Національний художній музей. —  
Київ в образотворчому мистецтві ХІІ–ХХ століть // 

Альбом. — К. : Мистецтво”, 1982, № 129

іл. 5. Вид Краєвид на Старе місто. Фото Д. Біркіна,  
1872 р. — ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, відділ рідкісної книги

губернатором Д. Г. Бібіковим 17 (в архівах Києва не 
виявлено). Споруджений будинок належав також 
братові Івана Медвєдева Степану, який за 200 крб. 
сріблом 3 жовтня 1859 року продав свою частину 
Іванові 18.

Вперше будинок зображений на акварелі кінця 
1840-х років художника М. М. Сажина 19 та у 1872 
році зафіксований на відомому фото військового 
інженера Д. Біркіна “Вид на Старый город” (іл. 4, 5).  
Тепер у цьому будинку розміщене кафе “Світли-
ця”. Будівля на півтора поверхи, тинькована, дах 
вальмовий. Вікна двостулкові з дерев’яними лако-
ваними ставнями. Внутрішнє планування змі нене 
пристосуванням під заклад громадського харчу-
вання. Вхід до будинку влаштовано з правого боку 
наріжної частини головного фасаду, що виходить 
на Андріївський узвіз. Додатковий вхід з тамбуром 
до напівповерху — посередині лівого бокового 
фасаду.

Ситуація з забудовою досліджуваної ділянки у 
другій половині ХІХ ст. зафіксована на досить схе-
матичному плані, складеному Уманським повіто-

17 цдІаку, ф . 486, оп . 1, спр . 17537, арк . 15 .
18 цдІаку, ф . 486, оп . 1, спр . 17537, арк . 17 .
19 київ в образотворчому мистецтві хІІ–хх століть: аль-

бом [автори-упорядники ю .в . Белічко, в .п . підгора] . —  
к .: Мистецтво, 1982 . — № 129 .
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вим землеміром Гапичем 23 жовтня 1876 року після 
оформлення І. І. Медвєдєвим права власності на 
нерухомість 20. На ньому показана існуюча на той 
час дерев’яна забудова — одноповерховий будинок 
по лінії Андріївського узвозу, споруджений у 1846 
році, і всередині садиби — три господарчі споруди. 
(іл. 6). Право на спадщину І. І. Медвєдєв отримав 
3 січня 1876 року після смерті його батьків Іоанна 
Медвєдєва (1853 р.) та матері Устинії (1864 р.) 21.

Після смерті І. І. Медвєдєва садибна ділянка 
площею 229,5 кв. саж. була продана 4 травня 1888 
року його сином губернським секретарем Федотом 
Івановичем Медвєдєвим, якому спадщина дісталася 
5 травня 1887 року. Садибу за 4 тисячі 500 крб. 
сріблом придбала дружина київського купця 2-ї 
гільдії Віра Олексіївна Літошенко 22.

20 дако, ф . 35, оп . 4, спр . 233, арк . 32 .
21 цдІаку, ф . 486, оп . 1, спр . 18357, арк . 9, спр . 17537, 

арк . 12, 13 .
22 дако, ф . 84, оп . 6, спр . 341, ст . 17, арк . 40 зв . – 42 .

Подальша історія забудови садиби по Андрі-
ївському узвозу № 13 досить детально викладена 
М. А. Кадомською і О. А. Мокроусовою у розділі 
“Архивная полка” культурологічного путівника 
“Андреевский спуск” 23.

Отже, ця наукова розвідка закрила білі плями в 
розвитку будівництва початку і середини ХІХ ст. на  
території міської садиби по Андріївському узвозу, 
№ 13. Варто зауважити, що існують дослідження 
території Подолу, зокрема, узвозу, які охоплюють 
пізніший період — з 80-х років ХІХ сторіччя. Од-
нак до цього часу історія забудови даної частини 
узвозу фактично була невідомою. 

Виявлені автором архівні матеріали дають 
змогу доповнити увесь наявний дослідницький 
комплекс щодо цікавої в історико-культурному 
відношенні теми.

23 Кадомская М., Мокроусова Е . архивная полка, стор . 
261–269 зв .

іл. 6. План садиби. 1876 р. — ДАКО, ф. 35, оп. 4, спр. 233, арк. 32
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новое в исследовании  
ГородсКой усадьБы  

на андреевсКом спусКе, № 13  
в Киеве

марина виноградова
аннотация. На основании открытых автором архивных 
документов, относящихся к известному “Дому Булга-
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Лашманова Ю. особливості формування ансамблю вулиці Маразліївської (м . одеса)  . . .

Серед кращих одеських вулиць виділяється 
вулиця Маразліївська, для якої характерний надзви-
чайно виразний містобудівний ансамбль, що зберіг 
свою автентичність. Топографічно вона пролягає 
від провулку Нахімова (колись Барятинського) до 
вул. Базарної паралельно до вул. Канатної, з не-
парним боком якої має чотири спільних квартали 
та спільну історію розвитку забудови (іл. 1). Поряд 
розкинувся парк ім. Т. Г. Шевченка (Олександрів-
ський), завдяки чому вулиця отримала односто-
ронню забудову.

Цікаво, що думки краєзнавців щодо початку 
заснування вулиці Маразліївської з часом зміню-
валися. Так, радянський заідеологізований путів-
ник 1960–1970-х рр. К. Саркісяна, М. Ставніцера 
“Улицы рассказывают” [13, с. 137], що витримав 
шість видань, історію цієї вулиці (тоді — вул. Фрід-
ріха Енгельса) розпочинає 1875 роком: “тут виник-
ла нова вулиця (спочатку вона так і називалась нова), якій 
скоро присвоїли ім’я міського голови міліонера маразлі”. 
У пострадянський час подібне твердження щодо 
пізнішого часу виникнення підтримується низкою 
авторів. Так, наприклад, путівник 2005 року ре-
презентує Маразліївську як одну з наймолодших 
вулиць старого міста: “Її будували на околиці поблизу 
від моря в кінці XIX століття” [12, с. 53].

У наш час, згідно з топонімічним довідником 
старої частини Одеси Я. Майстрового [8, с. 120], 
більшість краєзнавців та науковців схиляється до 
думки, що вулиця Маразліївська (Нова) з’явилась на  
мапах міста у 1828 році [28]. Авторитетний крає зна-
вець О. Губар, який вивчав забудову вулиць і, зок-
рема, Маразліївської досить скрупульозно, у 2006  
році писав: “віддалене від раннього історичного центру, 
це місце тривалий час забудовувалось менш щільно. в прин-
ципі, вулиця нова фігурує на планах міста, принаймні, з 
другої чверті позаминулого сторіччя” [2, с. 184].

У наступному виданні довідника Я. Майстро-
вого 1828 рік скореговано на 1820 [9, с. 250], однак 
ми вважаємо, що забудова вулиці Нової розпоча-
лась раніше і тісно пов’язана з будівництвом канат-
ної фабрики, що знаходилась по вулиці Базарній. 
Спробуємо встановити датування вулиці Нової по 
початку забудови канатної фабрики.

Так, неперевершений знавець містобудівної 
історії Одеси В. Тимофієнко твердив: “не збігався 
з проектними пропозиціями і характер освоєння терито-
рії за вул. канатною, а саме: відразу за вул. троїцькою 
з’явився виступ на один квартал, за Успенською — на 
два, а за Базарною — знову на один, однак такий до-
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початок і періодизація забудови до 1914 р.
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іл. 1. Квартальна структура вул. Нової на 1840 рік



– 142 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

вгий, що дорівнював своєю довжиною трьом кварталам. 
це пояснювалось розміщенням там канатної фабрики, 
збудованої у 1804 р. моксеєвим 1, і будівель, що належали 
Утєнкову. вулиця нова виявилася перерваною. тому від 
Утєнкова і новикова, який купив фабрику пізніше, напо-
легливо вимагали перенести свої виробництва” [15, с. 69]  
(іл. 2).

Як свідчать архівні документи, в 1804 році 
брян ський купець Моксеєв просив місце для мага-
зейна 2 поряд з місцем брянського купця Утєнкова 
в кварталі між вулицями Канатною і Карантинною 
[18, 19], тобто мова йде не про Базарну вулицю.  
В. Тимофієнко точно описав місцевість, де почи-
нала забудовуватись вулиця Маразліївська, але 
помилився з прізвищем купця, а, отже, 1804 рік 
нам ні про що не говорить. Таким чином, потріб - 
но визначити прізвище першого власника канат-
ної фабрики саме на Базарній вулиці і час, коли 
його виробництво перетнуло вулицю Нову. Дуже 
малоймовірно, щоб спочатку з’явився довже-
лезний квартал, а потім перпендикулярно до ньо-
го по обидва його боки дві вулиці з однаковою  
назвою.

В усіх публікаціях про вул. Маразліївську влас-
ником фабрики, чия споруда перетнула вулицю 
Нову, автори називають Мєшкова або Новикова.  
І, відповідно, час початку побудови фабрики вказу-
ють різний. Наше дослідження показало, що згідно 
з рапортом архітектора Фраполлі і його креслени-
ками [20], ділянку на видовженому кварталі вули-
ці Базарної в 1809 році отримала дружина купця 
Мєшкова. І на 1825 рік чотири з шести ділянок 
були у власності їхньої родини. Решта належала 
купцям Некрасову і Кур’янову. В 1833 році володін-
ня Ку р’янова, згідно з рапортом архітектора Тор-
річеллі, були передані купцям Новикову, Басову і 
Плотникову [23]. Отже, квартал з фабрикою купця 

1 в архівних документах прізвище написано нерозбірливо, 
можливо, Мокеєв (прим. наша) .

2 Магазейнами на початку хІх ст . називали зернові склади .

Мєшкова по вулиці Базарній починає розроста- 
тись в довжину не раніше 1809 року. І вулиця Нова 
на цей час вже існує.

Аналізуючи Генеральний план 1807 року “с по - 
казанием вновь произведенных цивильных зданий в 1803, 
1804, 1805, 1806, 1807 годах” [27] і план 1814 року 
[25], де зафіксовано реальну забудову міста, стає 
очевидним, що квартали, про які йдеться в В. Тим-
офієнка, з’явилися у проміжку між 1807 і 1814 рока-
ми (див. іл. 2). Отже, теоретично перші споруди на 
місці перших кварталів майбутньої вулиці Маразлі-
ївської могли з’явитись в 1795–1814 роках.

З двох, розбитих кварталом з канатною фаб-
рикою частин вул. Нової якогось суттєвого архі-
тектурного інтересу не становить перша з них, що 
простяглася між вулицями Великою Арнаутською 
і Новорибною (нині — Пантелеймонівська). На-
зву Нова вона зберегла до середини 1950-х років. 
Нашим об’єктом дослідження є друга частина, яка 
в різні часи називалася Михайлівською 3, Маразлі, 
Маразліївською, Енгельса, а нині — Маразліївська. 
Ми вважаємо, що назва Михайлівська — неофі-
ційна, оскільки не зафіксована ані на мапах, ані 
на планах. Ще одним фактом є те, що в 1895 році 
“по верноподанному докладу в 23-й день сего ноября госу-
дарь император, согласно ходатайству одесской городской 
думы, высочайше соизволил переименовать “новую ули-
цу” в Одессе на протяжении от Барятинского переулка до 
пересекания с Базарною улицею в улицу “маразли” в увеко-
вечение памяти и долголетней общественной деятельности 
бывшего городского головы тайного советника маразли” 
[16]. Як бачимо, перейменовано було Нову вули-
цю, а не Михайлівську. Надалі під назвою “Нова 
вулиця” матимемо на увазі її другу частину.

Слід зауважити, що в нових містах Російської 
імперії вулиці не мали назв по декілька десятиліть. 
Облік земельних наділів вівся за номерами квар-
талів, номерами ділянок та прізвищами власників 
цих ділянок. Не є винятком і молода Одеса. Так, 
краєзнавець В. Константинов у збірнику нарисів 
“Загадка старинного особняка” [7] наводить текст 
прохання до ОБК (Одеського будівельного комі-
тету) з приводу видання документів на закінчену 
новобудову від князя Сергія Волконського, сина 
одного з засновників Одеси, генерал-поручика  
Г. Г. Волконського, датоване жовтнем 1820 року, де 
князь вказує: “на отведенном мне комитетом месте, 
состоящем в 1 части, в 52 квартале под № 9-м я по-
строил дом по плану комитета”.

Вул. Нова (протяжністю до вулиці Базарної) 
на першому етапі забудови складалася з кварталів 
ІІ, ІІІ, VІ 4. Оскільки ОБК, а до нього інженерна 

3 топономічний варіант: “нова вулиця при Михайлів - 
ській церкві” .

4 така нумерація кварталів використовувалась, зокрема, 
на мапах 1928 р .,1829 р .,1892 р . (див . одІкМ . Інв . група 
“к”, фонд ІІ, к-605, к-613; 28) та в численних архівних 
документах .

іл. 2.  Фрагмент мапи з показом нових кварталів. 1814
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команда та міський магістрат 5 слідкували за поряд-
ком забудови [3]; землі на вулиці Новій не могли 
роздаватися раніше, ніж на Канатній. Водночас 
правий, непарний бік вулиці Канатної певний час 
теж пустував, оскільки зліва знаходилася Одеська 
фортеця, еспланаду якої, не можна було забудову-
вати з військово-тактичних міркувань. У 1811 році 
фортецю ліквідували як фортифікаційну споруду 
і передали у розпорядження портового карантину 
[26]. Однак відведення ділянок за Карантинною 
балкою офіційно дозволили лише з вересня 1820 
року [17], хоча прохання про відвід подавалися ще 
за два-три роки до цього, причому впливовими 
особами. Серед перших був задоволений прохач 
1818 року — князь С. Г. Волконський, пізніше — 
колишній ад’ютант герцога Рішельє полковник  
І. А. Стемпковський, шляхтич Ієронім Сабанський 
та ін. Після забудови непарного боку Канатної, її 
тили немовби сформували нову вулицю.

О. Губар тривалий час вивчав архівні доку-
менти ОБК, що був заснований 1804 року за вказів-
кою імператора і діяв упродовж 60 років. Зокрема,  
дослідник розкрив процес формування поселення 
Арнаутська слобода 6 і вказав на його зв’язок з квар-
талами вулиці Нової. Дана розвідка засвідчує, що 
у низці документів 1812–1813 рр., що стосують ся 
Арнаутки, згадують знову додані або новоприз-
начені квартали — I, II, III. Однак квартали з та-
кою нумерацією вже існували. Йдеться про те, що 
дублюючі номери розташовувалися з непарного 
боку майбутньої вулиці Канатної, за Карантинною 
балкою. I квартал, обмежений вулицями Базарна, 
Канатна та Велика Арнаутська, ніби розрізав на 
дві частини вулицю Нову, II квартал обмежував-
ся Канатною, Новою, Успенською та Троїцькою 
вулицями, а сусідній III — Канатною, Новою, Ба-
зарною та Успенською. До осені 1813 ці квартали 
починають забудовуватися паралельно з епіцент-
ром старої Арнаутки [6] (іл. 3).

Я. Майстровий, аналізуючи на мапі 1826 року 
розташування відведених під забудову в Арнаут-
ській слобідці ділянок, робить висновок, що сло-
бідка знаходилася в межах сучасних вулиць Бєлін-

5 до створення оБк його функції в 1795–1800 рр . ви-
конувала Інженерна команда, в 1800–1803 рр . — одесь-
кий міський магістрат (див . даоо, ф . 2, оп . 5, спр . 283,  
л . 405) . діяльність інженерної команди зафіксована 
в журналах, про які відомо лише з посилань історика  
хІх ст . к . н . Смольянінова (див . к . н . Смольянинов, 
с . 38, 60), тому детальна історія перших років забудови 
одеси дос лідниками мало розкрита .

6 арнаутами називали албанців та представників інших 
балканських народів, що переселилися з турецької ім-
перії на землі, відвойовані російською імперією у ту-
реччини в ході російсько-турецьких воєн другої поло-
вини XvIII століття . в одесі назва арнаутська слобідка 
(арнаутка) входить до побутового та документального 
вжитку “заднім” числом . Спочатку йшлося про казар-
ми для переселенців, “солдатські казарми”, “Солдатську 
слобідку”, а потім — про “старі арнаутські казарми” .

ського, Пантелеймонівської, Осипова, Успенської 
[9, с. 352] (див. іл. 3). Нам вдалося знайти доку-
менти про відведення в 1817 році ділянки № 26  
у ІІ кварталі в Арнаутській слобідці, на Військовому 
форштадті [22]. Це означає, що межа Арнаутської 
слобідки проходила не по вулиці Успенській, а, 
принаймні, на квартал вище — по вулиці Троїцькій 
і кварталах ІІ, ІІІ, VI, тобто вся рання забудова ву-
лиці Нової, знаходились в Арнаутській слобідці.

Щодо специфічних особливостей первинної 
забудови району Арнаутської слобідки, ми згодні 
з твердженням О. Губаря, що вони проявляються 
лише наприкінці XVIII — у перших десятиліттях 
XIX ст. [6, с. 29].

Саму Арнаутську слобідку почали забудову-
вати через рік після рескрипту Катерини ІІ про 
заснування міста Одеси: “въ исходъ 1795 г., на юж- 
номъ концъ вновь возникавшаго города построено было 16 
казенныхъ каменныхъ “связей” (флигелей), длиною каждая 
въ 6, а шириною въ 3 сажени; каждая “связь” состояла изъ 
двухъ домовъ или помъщеній съ лавками, выстроенными 
по “азіатскому обычаю”, работы производились по подряду 
именнымъ гражданиномъ евсеемъ кленовымъ” [11, с. 12]. 
Наприкінці наступного року частина флігелів пус-
тувала, не охоронялася, а тому зазнала пограбувань і 
перетворилася на пустку. У решті будівель безкош-
товно можна було проживати упродовж одного 
року. Після закінчення цього терміну люди просто 
залишали їх, і знову ж без нагляду. Як результат, до 
початку 1798 року з 16 пар флігелів в експлуатації 
залишалося дві пари, а від інших “вціліли тільки сті-
ни” [6, с. 20–21; 9, с. 352; 11, с.12]. У 1810–1814 рр.  
в архівних документах досить часто зустрічається 
назва “старі арнаутські казарми”. Забудова Арна-
утки галь мувалася через сам факт наявності старих 
казарм. До ОБК надходили численні прохання 
про відведення місць, зайнятих руїнами, під забу-
дову, однак не було можливості надати землю на 
законних підставах, поки не вийшли постанови 

іл. 3. Перші квартали вул. Нової (Маразліївської)  
та їхнє розташування в Арнаутській слобідці

Лашманова Ю. особливості формування ансамблю вулиці Маразліївської (м . одеса)  . . .
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про знесення цих руїн. Постанов про відведен-
ня зайнятих старими казармами місць було дві:  
перша — від 14 серпня 1805 року, і друга — від 13 
травня 1809 року [6, с. 23]. Ймовірно, що факт від-
ведення 1-ї ділянки в І кварталі 25 листопада 1809 р.  
[20] пов’язаний з вищеназваними постановами. 
Точне місце розташування вищеописаних казарм 
вказати неможливо, оскільки не зберігся жодний 
план, тому ми не можемо достовірно сказати, чи 
були казарми на території перших кварталів май-
бутньої вулиці Маразліївської.

Важко прослідкувати процес роздавання зе-
мель і реалізації отриманих в ОБК планів, оскільки 
у забудовників нерідко змінювалися життєві плани 
або ж не вистачало коштів. За діючими правилам 
забудовник ставав повноправним власником ви-
ключно після закінчення будівництва, на яке в різ - 
ний час давалося від 1 до 3 років 7. В іншому ви-
падку земельний наділ могли відібрати. Первин-
ний розподіл земель досить часто не гарантував 
забудови. На практиці одна земельна ділянка могла 
по декілька разів переходити з рук у руки, а дея-
кі ділянки пустували десятиліттями. Так, скажімо,  
у ІІІ кварталі ділянку № 41 в 1815 році було відве-
дено вдові Марії Красіні і видано план будівельного 
комітету з умовою закінчити будівництво через рік. 
Через нестачу коштів вона спромоглася лише на 
невеличкий флігель, покритий дринвою 8, який 
знаходився посеред двору. У 1831 році Марія Красі-
ні поступилася місцем Андрієві Корненку. І в 1833 
році архітектор Фраполлі підтвердив забудову за 
планом комітету [21]. Цей та ряд інших прикла-
дів дають підстави вважати, що цілісною забудова 
перших кварталів вулиці Нової стала ближче до 
середини 1830-х років.

Відомий дослідник одеської історії О. Губар 
вважав, що активна забудова вулиці Нової почалася 

7 після 1820 року нормою, яка відводилась на будівни-
цтво, стало 2 роки .

8 значення слова “дринва” нами не виявлено . у будівель-
ного комітету були жорсткі вимоги що до якості по-
криття даху . Можливо, “дринва” означає неякісний по-
крівельний матеріал на місцевому жаргоні .

тільки у 1860-х роках, а особливо з 1875-го, після 
офіційного заснування Олександрівського парку 
[5, с. 37], проте виявлені нами архівні документи 
засвідчують інше [24]. В 1840 році до неповних 
кварталів LII, LIII вулиці Канатної були приєдна-
ні нові землі і таким чином визначилась червона 
лінія з парного боку вулиці Нової. Шість ділянок у 
кварталі LIII (розмірами по 200 сажнів) були запро-
поновані для продажу на публічних торгах (іл. 4),  
що відбулися 1845 року, а до 1848 р. всі ділянки 
були забудовані стіна в стіну (стрічкова забудова). 
До нашого часу збереглися будівлі №№ 46, 48, 50 9. 
Часовий проміжок первинної забудови кварталу 
LIII збігається з будівельним бумом другої поло-
вини 1840-х – початку 1850-х років [4, с. 43].

Решту земель (увесь квартал LII і частину квар-
талу LIII) викупили крупні землевласники Канатної 
вулиці під сади. На нашу думку, це стало основною 
причиною того, що надзвичайно привабливі ді-
лянки землі біля моря до кінця ХІХ ст. забудову-
вались повільно. Зростання цін на землю в період 
будівельного буму спричинило розпродаж ділянок, 
розбитих на модулі по 200 сажнів. Частина земель 
передавалася у спадок.

Про початок забудови кварталу LII інформа-
ції надзвичайно мало. Ключовою для нас стала 
характеристика Н. Н. Мурзакевичем вулиці Нової 
як “лише декілька років тому назад забудованої”, дана  
в 1869 році [10]. Безперечно, що тут йшлося про 
квартал LII і ми припускаємо, що першими зводи-
лись споруди на колишній ділянці Сабанського.

На 1906 рік, згідно з адресною книгою 10  
К. Віс ковського [1], квартал LII забудували повніс-
тю. Тут замість 4 садів споруджено 16 високоякіс-

9 нумерація будівель сучасна .
 характерно, що на 1855 рік, згідно з планом кленова, 

вказані ділянки зображені як незабудовані (див . одІкМ . 
Інв . група “к”, фонд ІІ, к-613) .

10 на зламі хІх–хх ст . численні адресні та довідкові 
книги складалися за даними поліцейських дільниць, 
а перевірялися при безпосередньому обході вулиць та 
оновлювалися щороку .

іл. 4. Викопіювання кварталів LII, LIII з добавленими землями. 1840
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них будівель стрічкової забудови — переважно 
прибуткових будинків.

На наш погляд, дещо перебільшена роль Олек - 
сандрівського парку в активному зростанні будів-
ництва на вулиці Новій починаючи з 1875 року, 
про що неодмінно наголошувалося в усіх статтях 
про вулицю Маразліївську. Так, згідно з адресни-
ми книгами К. Вісковського [1], за період з 1875 
по 1884 роки у кварталах ІІ, ІІІ, VI з’явився ще 
один домовласник, в LIII — нічого не змінилося,  
в LII –з’явилося три домовласники, що не свідчить 
на користь різкого зростання забудови з 1875 року. 
Ми вважаємо основним фактором, що стимулював 
землевласників розпродавати ділянки, відведені 
раніше під сади, було різке зростання цін на зем-
лю. Водночас зростання вартості землі спричинив 
будівельний бум, що пройшов Європою. Що ж 
до стрімкого росту цін на земельні ділянки вулиці 
Нової (Маразліївської), то також мали значення 
покращення її інженерної інфраструктури та об-
лаштування Олександрівського парку.

Таким чином, наведені вище документальні 
свідчення дають нам право зробити наступні ви-
сновки.

1. На даний час не виявлено фактів, які б до-
стеменно підтверджували дату утворення вулиці 
Нової. На наш погляд, велика ймовірність, що це 
1809 рік.

2. Всі квартали першого етапу забудови зна-
ходилися в районі Арнаутської слобідки і мали 
типовий для неї вигляд.

3. Історичну періодизацію формування ан-
самблю вулиці Нової можна окреслити такими 
ча совими межами:

і період — первісна забудова:
•  1-й етап — квартали ІІ, ІІІ, VІ; 1809–1835 рр.  

(іл. 5);
•  2-й етап — квартал LIII (5 споруд); 1845–1848 рр. 

(іл. 6);
•  3-й етап — квартал LII (5 споруд); 1865–1875 рр. 

(іл. 7).
Таким чином, на 1875 р. споруджено 20 чіль-

них будівель.
іі період — висока забудова, що характеризу-

ється кращими зразками історизму й модерну (всі 
квартали), 1875–1914 рр. (іл. 8–10).

іл. 5. Будинок № 64. Поштова станція, 1807 р.,  
І-й період, 1-й етап забудови.  

Знаходилася в ІІІ кварталі. Знесена у 2000-х рр.

іл. 6. Будинок № 48. Будинок Гавриїла Волохова.  
І-й період, 2-й етап забудови.  

Знаходиться у LIIІ кварталі. 1845

іл. 7. Будинок № 24. Ймовірно друга половина1860-х 
років. І-й період, 3-й етап забудови.  

Знаходиться у LII кварталі

іл. 8. Будинок № 18. Особняк Марії Менделевич. 
(Арх. Л. Л. Влодек). ІІ-й період, ренесансно-барочні 

ремінісценції. 1880–1890

іл. 9. Будинок № 14 а. Особняк, прибутковий 
будинок Марії Мен делевич. (Арх. М. І. Лінецький). 

ІІ-й період, модерн. 1905
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Станом на 1914 р. споруджено 38 чільних бу-
дівель 11.
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знавчий музей.
ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской 

империи.
РДВІА — Російський державний військово-істо-
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date of  the beginning of  the construction of  the street.
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іл. 10. Будинок № 14 б. Прибутковий будинок  
Я. А. Наума. (Арх. Я. С. Гольденберг).  

ІІ-й період, модерн. 1912–1913
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Болгарова М. лампада з руїн успенського собору києво-печерської лаври …

У травні 1944 року після виходу постанови Рад-
наркому України про відновлення діяльно сті Киє-
во-Печерського заповідника починається копітка 
робота з відтворення його фондів. Окрім колекцій, 
повернених з евакуації та з Німеччини, куди під час 
війни було вивезено багато унікальних пам’яток 
мистецтва, фондові зібрання поповнились речами, 
знайденими під час розбирання руїн Успенського 
собору. Всі ці скарби, попри їхнє різне походжен-
ня, об’єднувало те, що вони перебували в соборі 
під час вибуху, котрий не тільки зруйнував храм, а 
й поховав під його руїнами все, що на той час зна-
ходилося всередині. Понівечені і майже знищені 
речі потребували ретельної обробки, консервації та 
реставрації, подальшого наукового опрацювання. 
Проте, до кінця 1960-х рр. реставраційного підроз-
ділу у Заповіднику не було, для обстеження фон-
дових колекцій та проведення необхідних заходів 
для збереження пам’яток запрошувались фахівці ін-
ших організацій та установ, реставрація мала лише 
технічний характер [2, с. 124]. З кінця 1950-х та 
до початку 1990-х років Заповідник спів працював 
з Республіканськими спеціаль ними науково-рес- 
тавраційними майстернями; упродовж цього ча- 
су було очищено та законсервовано близько 200 
предметів з металу, знайдених під час розкопок 
Успенського собору [2, с. 126]. Пам’яткам, піднятим 
з-під руїн та відродженим зусиллями реставраторів, 
була присвячена стаціонарна виставка, відкрита у 
1993 р. З фондових колекцій Заповідника пред-
ставлено ікони з іконостасів собору, всі види цер- 
ковного начиння, церковне шитво [6, с. 55]. Рес-
таврація пам’яток декоративно-ужиткового мисте-
цтва ХVІІ–ХІХ ст. з руїн Успенського собору (а це 
близько 2000 одиниць збереження) продов жується 
й донині, оскільки переважна більшість з них пе-
ребуває, практично, в аварійному стані [2, с. 129]. 
Останнім часом перелік відреставрованих речей 
поповнився новими пам’ятками, серед яких — дві 

металеві ікони Богородиці (ХVІІ ст., 1743 р.), час-
тина оправи престолу (ХVІІІ ст.), металеві наклад-
ки з гербом та вензелем фельдмаршала П. О. Ру- 
м’янцева-Задунайського (ХІХ ст.), даро храни тель-
ниця (1906 р.) металеві медальйони з раки митро-
полита Павла Тобольського (1912 р.) [3, №№ 55; 
61; 71; 73; 82; 83]. До цього переліку варто додати 
ще одну цікаву пам’ятку — лампаду, що була від- 
реставрована протягом останніх років у відділі нау-
кової реставрації та консервації Національного Киє-
во-Печерського історико-культурного заповід ника 
(далі — НКПІКЗ) [19]. Завдяки наявності вкладно-
го напису, можна локалізувати місцезнаходження 
лампади в Успенському соборі, відносячи його до 
поховання митрополита Павла То больського. Дос-
лідженню даної пам’ятки у контексті комплексу 
пам’яток, пов’язаних з останнім Тобольським ми-
трополитом, присвячена ця стаття.

Постать свт. Павла (Конюскевича), митропо-
лита Тобольського та Сибірського, привертала 
увагу багатьох авторів як дореволюційних, так і 
сучасних, йому присвячені окремі статті та дослід-
ження, інформацію про його життя, діяльність та 
посмертне вшанування містить низка загальних 
видань [15, с. 220–222]. Окремо варто відмітити 
працю професора Київської духовної академії про-
тоієрея Федора Титова, підготовлену до канонізації 
святителя [25], котра не втратила свого значення 
і сьогодні, що засвідчують її сучасні перевидан-
ня [21]. Зацікавлення особою митрополита Павла 
Тобольського особливо зросло останнім часом, у 
зв’язку з його канонізацією та подальшим обретін-
ням мощів. Серед праць цього періоду необхідно 
відзначити публікацію, присвячену віднайденню 
поховання святителя в Успенському соборі [1]. До 
цього варто додати, що в літературі святителя по-
декуди названо Павлом ІІ на відміну від митропо-
лита Павла І, який правив Тобольською єпархією 
у 1678–1692 рр.
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Святитель Павло (Петро Конюшкевич, — пріз - 
вище Конюскевич з’явилось у працях істориків 
ХІХ ст.) [25, с. 107–108; 9, с. 480], митрополит 
Тобольський та Сибірський, народився у 1705 р.  
в м. Самбір Руського воєводства, в сім’ї багатих 
міщан, які походили з прикарпатського с. Конюш-
ки (тепер с. Луки неподалік Самбора) [10, с. 278]. 
Початкову освіту отримав у Самбірський братській 
школі, потім навчався у Києво-Могилянській акаде-
мії, по закінченні академічного курсу в 1733 р. прий-
няв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі та 
був залишений в академії викладачем, спочатку — в 
одному з її нижчих класів, а з 1738 р. до 1740 р. —  
піїтики. У 1740 р. у сані ієромонаха призначений 
проповідником Московської Слов’яно-Греко-Ла-
тин ської академії, в 1744 р. піднесений до сану ар-
хімандрита та призначений настоятелем Новгород-
ського Юріївського монастиря. 23 травня 1758 р. 
хіротонований на єпископа Тобольського й Сибір-
ського з піднесенням до сану митрополита. У 1768 р.  
звільнений на спокій до Києво-Печерської лаври, 
куди він прибув 29 червня того ж року. Восени 
1770 р. склав духовний заповіт, яким засвідчив, що 
все його “власне майно, гроші та різні речі, при добрій 
пам’яті та з власної волі” було роздано [25, с. 55–56]. 
Упокоївся 4 листопада 1770 р. у Лаврі, де й був по-
хований в усипальні Успенського собору під приді-
лом св. Стефана. Саме при похованні вперше було 
засвідчено нетлінність мощів свт. Павла. Оскільки 
затрималась офіційна відповідь на запит архіманд-
рита Зосими (Валкевича) про погребіння, яке мало 
відбутися належним урочистим чином за участю 
собору архієреїв, чого на той час в наявності не 
було, поховання відбулось тільки через півтора 
місяця, 19 грудня 1770 р. Саме тоді й було виявле-
но, що тіло митрополита залишилось нетлінним  
[25, с. 61; 11, с. 268]. Наступним свідченням нетлін-
ності мощів свт. Павла стало свідчення 1827 року 
митрополита Євгенія (Болховітінова), пов’язане з 
намірами перенести гробниці, що знаходились в 
різних місцях Успенського собору, до підготовле-
ного нового склепу [25, с. 62–63]. Сорок років по 
тому, 31 липня 1869 р., під час перебування в Києві, 
Києво-Печерську лавру відвідав імператор Олек-
сандр ІІ з імператрицею Марією Олександрівною 
[12, с. 275–276] у супроводі графа М. В. Толстого. 
Останній залишив спогади, де зокрема описано, 
яке враження справило “чудне нетління” митропо-
лита Павла. Тоді ж на прохання імператриці було 
зроблено фото відкритої труни та лику святителя 
[25, с. 63–65]. Склеп, в якому знаходилась гробниця 
свт. Павла, за митрополита Євгенія (Болховітіно-
ва) (1822–1837) був закритий для відвідування, за 
митрополита Філарета (Амфітеатрова) (1837–1857) 
прохід до склепу було обмежено: лише для певних 
осіб та з дозволу намісника Лаври, проте вже за ар-
хієпископа Арсенія (Москвіна) (1860–1876) доступ 
до мощів святителя відкрито повністю [11, с. 270].  
З цього часу свідчення про їхню нетлінність стають 

численними, цей факт був описаний практично в 
усіх путівниках по Києво-Печерській лаврі. У 1908 р.  
анонімний автор книги для паломників “Киев — 
азбука православия” зазначав: “нетління мощів свя-
тителя є вражаючим: ніби щойно упокоївшись, лежить 
він у труні з мирно-спокійним виразом обличчя, впалими 
очима, русим волоссям та такою ж невеликою борідкою; 
на обличчі помітні навіть сліди єлею, вилитого при по-
хованні” [14, с. 293]. Після встановлення радянської 
влади та перетворення Успенського собору на від-
діл антирелігійного музею, гробниця Павла То-
больського залишалась відкритою для відвідувачів 
[16, с. 189]. Одне з останніх свідчень — професора  
І. М. Никодимова, який у 20-х роках минулого сто-
ліття служив у Лаврі юрисконсультом, — припадає 
саме на той час [16, с. 32].

Упродовж тривалого часу прохання про кано-
нізацію Павла Тобольського, що надходили з Киє-
ва, не знаходили підтримки в Синоді [14, с. 294].  
Так, на пропозицію київського митрополита Пла-
тона (Городецького) (1882–1891), про причислення 
мит рополита Павла до лику святих, було отримано 
відповідь, що одна тільки нетлінність не є доказом 
святості [11, с. 270]. Коли на початку ХХ ст. в Русь-
кій Церкві відновився процес канонізації, у 1910 р. 
за сприяння Київської духовної академії, вихован-
цем та викладачем котрої був митрополит Павло 
Тобольський, знову було порушено питан ня про 
його причислення до лику святих. Чимало зусиль 
для цього доклав, зокрема, професор КДА прото - 
ієрей Федір Титов [17, с. 19]. У 1913 р. питання щодо 
канонізації було порушено міською думою, й Си-
нод нарешті відповів ствердно [14, с. 294]. У зв’язку  
з підготовкою канонізації для мощів митрополита 
Павла була виготовлена бронзова визолочена ра ка, 
подарована почесними громадянами Санкт-Пе тер-
бурга Степаном та Клавдією Богомазовими [25, с. 
102–103]. До неї в 1912 р. було перекладено мощі 
святителя разом з дерев’яною труною. Урочистос-
ті готували на 15 жовтня 1915 р. до 300-річного 
ювілею Київської духовної академії [10, с. 279]. 
Та відбутися цьому завадила Перша світова війна; 
оскільки ювілей не відзначався, то й канонізацію 
перенесли на невизначений термін [14, с. 294].

Гробниця з мощами святителя Павла Тоболь-
ського з часу погребіння та до зруйнування Успен-
ського собору знаходилась у склепі під приділом 
св. Стефана. У фондах НКПІКЗ зберігся план кін-
ця ХVІІІ ст. із зазначенням поховань, серед яких є 
поховання митрополита Павла [24, с. 133]. З часом 
число похованих в усипальні зростало, проте, за 
свідченням М. Сементовського, в 40-х рр. ХІХ ст. 
у склепі залишились й “знаходяться поверх землі” 
тільки дві домовини — “митрополита Конюскеви-
ча і графа Гудовича”, решта — “зітліли й були ви-
несені звідси, а останки поховані в іншому місці”. 
До цього додається, що місце поховання Гудови-
ча позначене залізною огорожею, розташованою 
безпосередньо у Стефанівському приділі, та на-
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писом на визолоченій табличці, прикріпленій до 
стіни. Саме ж поховання — жерстяна домовина —  
знаходиться в усипальні поруч з домовиною мит-
рополита Павла [23, с. 71–72; 22, с. 182]. Це підтверд-
жується й планом, наведеним у книзі П. Г. Лебе дин - 
цева 1886 р. З його опису можна зробити уточ - 
нення, що надгробок Гудовича знаходився “в кін-
ці південної стіни цього (стефанівського. — м. Б.)  
приділу”, відповідно, вхід до склепу “в якому не-
тлінно почиває тіло Тобольського митрополита 
Павла Конюскевича”, розташований поблизу цьо-
го надгробку [13, с. 37].

Після вибуху 3 листопада 1941 р. північна час- 
тина собору, де був розташований приділ св. Сте - 
фана постраждала найбільше. За висновками фа-
хівців, епіцентр вибуху локалізовано між північною 
стіною давньоруської частини собору та Іоанно-
Предтеченською церквою [24, с. 52]. Поступово, 
починаючи з 1945 р., відбувалося розбирання руїн, 
розчищення від завалів, проводились археологічні 
дослідження. З руїн дістали значну кількість ху-
дожніх виробів, серед яких були вироби з металу 
й дерева. Після зруйнування храму, мощі святителя 
Павла також залишались під руїнами, а склеп, де 
знаходився саркофаг, був відкритий лише при від-
новленні собору в 1998–2000 роках. Мощі святите-
ля віднайдені 18 серпня 1999 р., а 20 серпня цього ж 
року передані Свято-Успенській Києво-Печерській 
лаврі [1, с. 13] та перенесені до Благові щенського 
храму в Дальніх печерах, котрі були обрані місцем 
для упокоєння святих подвижників Лаври, каноні-
зованих останнім часом [7, с. 291]. Святитель Павло 
Тобольський, за благословенням Святійшого Пат-
ріарха Пимена у 1984 р. був внесений до святців 
Руської Православної Церкви [17, с. 19] та про-
славлений у Соборі Сибірських святих; у 2001 р. 
його приєднано до Собору святих Галицької землі, 
а в 2008 р. відбулось прославлення серед загально-
шанованих святих.

Комплекс лаврських пам’яток, пов’язаних з мит-
рополитом Павлом Тобольським можна поділити 
на три групи: вклади до Києво-Печерської лаври 
самого святителя, його особисті речі та пам’ятки, 
пов’язані з похованням святителя. З першої групи 
варто виділити вклади до Успенського собору: дві 
палиці, датовані 1770 р. [27, с. 218; 4, с. 38, №№ 78, 79]  
та срібний кубок [4, с. 66, № 12]. З особистих речей 
святителя (як уже зазначалось, незадовго до смерті 
митрополит роздав усе своє майно) залишилась 
келійна ікона — образ Ісуса Христа Вседержителя, 
що під час поховання разом з гробом святителя 
була перенесена до усипальні [25, с. 59]. На про-
хання мит рополита, висловлене незадовго до кон-
чини архімандритові Зосимі (Валкевичу), його було 
поховано у архієрейському облаченні з лаврської 
ризниці, замість якого просив “для пам’яті його” 
замовити власним його коштом парчеву тканину 
для пошиття сакосу та омофору. На думку Ф. Ти-
това, саме ці ризи зберігались у Лаврі “під іменем 

святителя Павла” [25, с. 57, 127]. Також після смерті 
митрополита до ризниці надійшли його палиця [4, 
с. 38, № 80], Служебник московського друку 1760 
р. та золотий хрест з 8 рубінами з митрополичого 
клобука. Сам клобук за розпорядженням митропо-
лита Самуїла (Миславського) у 1795 р. було переда-
но до Києво-Софійської ризниці [25, с. 128].

Як вже зазначалося, вшанування свт. Павла То-
больського почалось задовго до його прославлення. 
Вражаючий факт нетління та свідчення про чис-
ленні зцілення були підставою для сприйняття свя-
тителя як небесного покровителя та святого заступ-
ника перед престолом Божим [26, с. 77]. До нього 
зверталися з молитовними проханнями, замовляли 
панахиди та молебні, надсилали різні предмети  
церковного вжитку; в листах, адресованих духовно-
му собору Києво-Печерської лаври висловлюва- 
лись прохання надіслати масло від лампади свя-
тителя, його ікони [25, с. 81–82]. Документи, що 
збереглися на час підготовки до канонізації та 
були опубліковані проф. Ф.Титовим [25, с. 68, 70, 
73, 82–86, 92–93, 97–105], попри їхню неповність 
та обмеженість, дають можливість певною мірою 
відтворити перелік вкладів до мощів святителя.  
Найчастіше це були воздухи та покрівці на главу 
святого, надгробні покрови, всілякі пелени. Серед 
вкладів варто особливо виділити образ святите-
ля Павла, лампаду до цього образу, підсвічник до 
гробу святителя, на діс ланні близько 1889 р. ниже-
городським купцем М. С. Потопаєвим з подякою 
за зцілення його дружини [25, с. 68]; образ Божої 
Матері Одигітрії, написаний на склі та піднесе-
ний у 1848 р. київському митрополитові Філарету 
(Амфітеатрову) на знак вдячності за зцілення та з 
проханням розмістити цю ікону над гробом святи-
теля Павла [25, с. 70]; раку, виготовлену в 1912 р. на 
замовлення мешканців Санкт-Петербурга Стефана 
Пилиповича та Клавдії Богомазових [25, с. 102–
103]. Частина з цих вкладів зафіксована на фото з  
зоб раженням інтер’єру склепу, що було зроблене 
лаврською фотомайстернею наприкінці 1912 р. —  
першій половині 1913 р. та опубліковане проф. 
Ф. Титовим [25, с. 58] (таке датування світлини ви-
пливає з факту наявності на знімку раки, вкладний 
напис на котрій датовано 8 вересня 1912 р., й дати 
останнього документа, вміщеного у виданні, —  
28 серпня 1913 р.). Серед цих пам’яток — рака з мо-
щами свт. Павла, а також образ святителя, лампада 
та підсвічник (речі, вкладені купцем Потопаєвим, 
ідентифіковані Ф. Титовим) [25, с. 68]. Варто від-
значити, що зображення святителя на іконі прак-
тично повністю повторює його портрет, котрий 
знаходився в Успенському соборі, таке ж зобра-
ження містить медальйон на лицьовому боці раки  
[3, № 83]. З великою часткою вірогідності можна 
припустити, що образ, який на фото знаходиться 
поруч з іконою свт. Павла — це келійна й гробова 
ікона митрополита — образ Ісуса Христа Вседер-
жителя (іл. 1).
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Як було зазначено, під час вибуху Успенсько-
го собору найбільше постраждала саме та його 
частина, де знаходився склеп з похованням мит-
рополита Павла. Вперше спробу відшукати раку 
з мощами святителя було здійснено у 1995 р., та 
вона виявилась невдалою [1, с. 15]. Коли у 1999 р.  
поховання нарешті було знайдено, з’ясувалося, що 
рака й нетлінні мощі постраждали не лише від ви-
буху, а й від пограбування могили у 20–30-х роках 
ХХ ст. [1, с. 12, 13], — можливо, саме тому під 
час розкопок не виявлено решток митри, що була 
на святителі [1, с. 16]. На жаль, випадки крадіжок 
у Музейному містечку не рідкість, — такі факти 
відомі й описані. Так, відома й спроба пограбу-
вання вівтаря Успенського собору, коли церковне 
начиння намагались винести саме через склеп під 
Стефанівським приділом [5, с. 165,166]. Зрештою, 
з пам’яток, знайдених у склепі під час розкопок, 
окрім раки та домовини, пряме відношення до 
поховання митрополита Павла мають дерев’яний 
напрестольний хрест у металевій оправі, ікона  
свт. Павла та рештки великого свічника, який було 
ідентифіковано як підсвічник, що зображений 
на фото кінця 1912 – першої половини 1913 рр.  
(в публікаціях помилково датоване кінцем ХІХ ст.) 
[1, с. 12]. Опис ікони та її розмір дають підстави 
припустити, що цей образ, як і свічник, є частиною 
відомого вкладу М. С. Потопаєва.

Досліджувана лампада, безумовно, також на-
лежала до речей, пов’язаних з похованням митро-
полита Павла Тобольського. Той факт, що вона 
не згадується серед вкладів, описаних прот. Тито-
вим, можна пояснити більш пізнім її походженням: 
останній запис у переліку молитовних звертань 
датовано 28 серпня 1913 р., а лампаду, зважаючи на 
вкладний напис, було надіслано не раніше травня 
1914 р. Відповідно, серед речей, зафіксованих на 
фото кінця 1912 — першої половини 1913 рр., 
шукати її також немає підстав. Донині ця пам’ятка 
не була опублікована, а її опис не зустрічається в 
науковій літературі та каталогах.

Лампада (інвентарний № 2567) підвісна, ви-
готовлена зі срібла, позолочена, має чашоподібну 
форму, з трьома прорізними великими фігурни-
ми вушками для кріплення ланцюжків (ланцюжки 
не збереглись). Чаша глибока, з ажурним вінцем. 
Тулуб прикрашений рельєфним чеканним орна-
ментом у вигляді стеблини з трилисниками. Дно 
її має масивне закінчення з великою намистиною. 
Розмір: 15,5×12,5 см. Лампада містить клейма: 
імен ник майстра — “ДМ” у прямокутному щитку 
та клеймо з шифром Московського пробірного 
округу. Під вінцем верхньої частини тулуба роз-
ташована накладна пластина з гравійованим ема-
льованим написом: “Святителе Отче Павле моли 
Бога о нас. Пожертвовано Ив. Матв. Петровымъ 
6/IV – 1914 г. С. Петербургъ”. Емаль на літерах 
частково втрачена (іл. 2).

Для атрибуції лампади визначальними є про-
бірне клеймо та вкладний напис. Пробірне клеймо 
(в овальному щитку: знак грецької літери дельта, 
жіноча голівка в кокошнику, повернута вправо, і 
цифри “84”) належало Московському пробірному 
округу та використовувалось у 1908–1917 рр. [18, 
с. 129]. Як видно з вкладного напису, лампада була 
призначена для вкладу до мощів свт. Павла То-
больського в Успенський собор Києво-Печерської 
лаври, що підтверджується також її надходженням 
до фондів з розкопок руїн собору. Вкладником був 
житель Санкт-Петербурга Іван Матвійович Петров. 
Беручи до уваги вкладний напис, та враховуючи 
інформацію стосовно пробірного клейма, час ви-
готовлення лампади можна обмежити періодом 
1908 р. – початком 1914 р. В Успенському соборі 
з’явилась не раніше травня 1914 р., коли, як було 
зазначено вище, готувалася канонізація святителя 
Павла.

іл. 1. Рака з мощами свт. Павла Тобольського  
у склепі під приділом св. Стефана.  

Фото кінця 1912 — першої половини 1913 рр.

іл. 2. Лампада з вкладним написом  
до мощів свт. Павла Тобольського
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Встановити ім’я майстра, або ж фірму за браком 
вихідних даних неможливо. Найбільш близьким до 
описуваного іменника є клеймо власника ювелір-
ної майстерні у Москві (1885–1897 рр.) Махалова 
Дмитра Васильовича. Цікавим фактом у контексті 
даного дослідження є те, що з ювелірного спадку 
цього майстра відома тільки лампада, котра збері-
гається в колекції Державного історичного музею 
(Росія) [18, с. 214, № 2418; 8, І, 400, № 2679]. Проте 
даних, що засвідчили б його діяльність на початку 
ХХ ст., не виявлено. Можна лише зауважити, що 
подальший пошук недоцільно обмежувати тільки 
переліком московських ювелірів, оскільки клеймо 
з шифром Московського пробірного округу ви-
користовувалось не лише Московським пробірним 
управлінням, а й Нижегородським та Тульським 
губернськими пробірерами.

Підсумовуючи, констатуємо, що за результата-
ми дослідження до наукового обігу введено цікаву 
пам’ятку, котра є цінним доповненням визначе-
ного комплексу речей, пов’язаних з похованням  
свт. Павла Тобольського в Успенському соборі 
Києво-Печерської лаври. Атрибуція лампади умож-
ливлювалась наявністю вкладного напису та клейм, 
з яких не вдалося встановити лише клеймо май- 
стра. Відсутність повної бази даних набуває особ-
ливої гостроти під час атрибуції виробів, клейма 
яких подібні до іменників інших підприємств та 
майстрів [20]. Як вже було зазначено, відсутність 
належної наукової інформації щодо особистих 
клейм майстрів, робить будь-яку спробу атрибуції 
у даному випадку лише умоглядною, такою, що 
базується, переважно, на припущеннях, та вимагає 
підтвердження у разі поповнення бази даних від-
повідними безумовними аналогами.
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лампада из руин успенсКоГо  
соБора Киево-печерсКой лавры  

в КонтеКсте исследования  
КомплеКса памятниКов,  

связанных с поГреБением 
митрополита павла тоБольсКоГо

марина Болгарова
аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопро-
са о комплексе памятников, связанных с погребением 
митрополита Павла Тобольского в Успенском соборе 

Киево-Печерской лавры, прослеживаются этапы фор-
мирования этого комплекса, его составные. В контексте 
исследования в научный оборот вводится ранее не опу-
бликованный памятник из фондовой коллекции На-
ционального Киево-Печерского историко-культурного 
заповедника.
Ключевые слова: Киево-Печерская лавра, Успенський 
собор, Павел Тобольский, церковная утварь, лампада.

The hanGinG viGil liGhT  
from The ruins of The assumpTion 

caThedral of The Kiev-pechersK lavra 
in The conTexT of research  

of relics complex associaTed  
wiTh The burial  

of meTropoliTan paul of TobolsK
Maryna Bolgarova

annotation. The article considers the question on the com-
plex of  relics associated with the Metropolitan Pavel’s of  
Tobolsk burial in the Assumption Cathedral, Kyiv Pechersk 
Lavra. The stages of  formation of  the complex and its 
components are traced. Previously unpublished relic from 
collection of  the National Kyiv Pechersk Historical and 
Cultural Reserve is made in the context of  research available 
for future reference.
Key words: Kiev Pechersk Lavra, Cathedral of  the Dormi-
tion, Pavel of  Tobolsk, church utensils, lampion, hanging 
vigil light.
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Софійський собор — одна з найвизначніших 
пам’яток давньоруської доби — є невичерпним 
джерелом наукових та мистецтвознавчих дослід-
жень, відкриттів та гіпотез. Не зважаючи на те, що 
пам’ятка є метою досліджень упродовж майже 200 
років, і сьогодні вчені продовжують дискутувати 
щодо загального первісного вигляду храму, його 
елементів, періодів будівництва та перебудов [1–3]. 
Тому питання хронології будівництва елементів 
собору та виявлення специфіки їхніх будівельних 
матеріалів є надзвичайно актуальними.

Як стіновий матеріал для будівництва собору 
використовували природне каміння (граніт, квар-
цит) і штучно виготовлену, тонку цеглу — плінфу. 
В’яжучим розчином слугувало переважно вапно-
тісто, до якого додавали специфічний, характер-
ний лише для пам’яток Х–ХІІІ ст., заповнювач — 
подрібнену керамічну масу — так звану цем’янку  
[4–6]. Однак технологія приготування цем’янки 
зазнала певних змін: в розчинах Х — першій пол. 
ХІ ст. в ролі цем’янки застосовували випалені та 
подрібнені пісні глини — піщані суглинки, які 
ви палювались при відносно невисоких темпера-
турах і давали не дуже міцний черепок, що легко 
подрібнювався і давав велику кількість дрібної та 
пилоподібної фракції. 

Вперше цю особливість помітили і довели  
Ю. Стріленко та Т. Нестеренко [4]. Зі збільшенням 
обсягів будівництва, а отже, і збільшенням вироб - 
ництва плінфи в цем’янкових розчинах стає знач-
ним процент подрібненої плінфи, що є характер-
ним для розчинів другої половини ХІ ст., і посту-
пово вона повністю витісняє випалений суглинок, 
що є характеристичною ознакою давньоруських 
мурувань ХІІ ст.

Результати досліджень. У ході виконання кон-
серваційних робіт у грудні 2010 – січні 2011 року на 
ділянці зовнішньої галереї між північною баштою 
та аркбутаном в соборі Св. Софії були здійснені 

науково-технологічні дослідження архітектурних 
елементів. Зазначена, трикутна в плані ділянка об-
межена з північного боку південною стіною пів-
нічної башти, а під кутом з південного боку — 
конструкціями аркбутану. Ці мурування стикаються 
між собою у дальньому (західному) куті, причому 
мурування аркбутану заходять на затирання поверх-
ні башти. Рівень підлоги на цій ділянці на 60–70 см  
нижчий існуючого рівня металевої підлоги, усте-
лена вона шиферними плитами (з пірофіліто-
вого сланцю). В ближньому лівому куті зберігся 
фрагмент підготовки підлоги (чорнової підлоги) 
з цем’ян кового розчину.

Аркбутан у верхній частині підпертий стов- 
пом, змурованим з каменю та товстої плінфи не-
регуляр ною кладкою на цем’янковому розчині. 
Увесь нижній проміжок на висоту до 60 см закла-
дений муруваннями з цегли на вапняному та глиня-
ному розчинах. Основа цього мурування викладена 
з каменю.

Мурування башти виконані в техніці “opus mix-
tum” з порядовою кладкою з плінфи з утопленим 
рядом. Поверхня стіни башти вкрита фресковою 
штукатуркою, що переходить на поверхню аркбу-
тану. Саме мурування башти заходить на карниз 
хрещатого стовпа внутрішньої галереї. З іншого 
(північного) боку мурування башти прилягає до 
стовпа стародавнього аркового входу до башти. 
При цьому слід відмітити, що поверхня входу за-
терта, а башти — ні.

Таким чином, можна стверджувати, що муру-
вання північної башти виконувалось тоді, коли сті-
ни галерей (принаймні в рівні першого поверху) 
уже існували. 

Водночас мурування аркбутану були виконані 
пізніше, ніж башти, адже якби вони наповзли на 
поверхню башти пізніше (при сповзанні верхньої 
ділянки аркбутану), то при цьому була б стесана 
затирка та поверхня кладки.

удк 72 .033-033(477-25)

роМан ГуцулЯк, наталІЯ шевченко

НаУково-ТехНолоГІчНІ доСлІджеННЯ 
БУдІвельНИх МаТерІалІв На дІлЯНцІ 

зовНІшНьої захІдНої Галереї  
МІж пІвНІчНою БашТою  

Та аркБУТаНоМ У СофІї кИївСькІй
анотація. При проведенні науково-реставраційних робіт здійснено науково-технологічні дослідження будівельних 
матеріалів північної башти, аркбутану та прилеглих елементів різного періоду будівництва на зовнішній західній 
галереї Софії Київської. Визначені закономірності, особливості технологій та періоди будівництва.
Ключові слова: Софія Київська, цем’янка, плінфа, цем’янкові розчини, стародавні будівельні матеріали, давньо-
руські мурування.

Гуцуляк Р., Шевченко Н. Науковотехнологічні дослідження будівельних матеріалів … у Софії Київській
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Маючи певну і досить чітку періодизацію му- 
рування окремих елементів, представлених на цьо-
му локальному місці, можна визначити особливості 
та закономірності будівельних технологій на окре-
мих етапах та їхню хронологічну прив’язку.

Комісією, до складу якої входили археологи, 
реставратори, архітектори-реставратори й техно-
логи-реставратори, були відібрані зразки будівель - 
них матеріалів різних будівельних періодів з метою 
їхніх мікроскопічних та фізико-хімічних дослід-
жень.

Опис місць відбору зразків будівельних мате-
ріалів (проб) та нерозчинний залишок їх наведено 
в табл. 1.

Результати досліджень будівельних матеріалів 
наведено в табл. 2.

Узагальнюючи результати досліджень, можемо 
зробити наступні висновки:

1. Мурування башти та аркбутану близькі за 
своїм складом, але не ідентичні. Заповнювачі в 
шліфах 9429 та 9431 подібні між собою наявністю 
цем’янки двох типів: цем’янки з суглинку і цем’ян ки 
з подрібненої плінфи, але різниця полягає у спів-
відношенні компонентів заповнювача та якісному 
складі уламків плінфи і в температурному режимі 
випалу: в зразку 1346 (шл. 9429) і суглинок, і плін-
фа випалені при значно нижчому режимі, ніж в 
зразку 1347 (шл. 9431). Останнє відобразилося на 
морфологічних особливостях уламків: їхня форма 
здебільшого ізометрична, багато і цем’янкового 
борошна в розчині, в той же час у зразку 1347 (шл. 

9431) борошно майже відсутнє, а уламки мають 
конкретну гострокутну форму. Така різниця може 
вказувати на відносну розбіжність в хронології ви-
готовлення:
–  наявність значної кількості битої плінфи в муру-

вальних розчинах свідчить про пізніший період 
будівництва башти та аркбутану, ніж основного 
ядра собору, однак наявність подрібненого су-
глинку (класичної цем’янки) вказує, що це все 
ж таки ХІ ст.;

–  більший вміст битої плінфи та вища темпера-
тура випалу свідчать, що зразок 1347 (шл. 9431) 
відноситься до дещо пізнішого періоду будівни-
цтва, ніж зразок 1346 (шл. 9429);

–  попередні судження узгоджуються з тим фактом, 
що мурування аркбутану “напливає” на затирку 
башти, а, в свою чергу, кладка башти “напливає” 
на шиферну плиту колони між зовнішньою та 
внутрішньою західними галереями;

–  таким чином, орієнтовно мурування башти (шл. 
9429) — середина — друга половина ХІ ст., му-
рування аркбутану (шл. 9431) дещо пізніше — 
можливо друга половина — кінець ХІ ст.

2. Підготовка підлоги виконана на цем’янкових 
розчинах виключно з битої плінфи і характерна 
для ХІІ ст.

3. Підпірний стовп для аркбутану зведений на 
цем’янковому розчині з вторинним використанням 
первісних цем’янкових розчинів (замість цем’янки 
додавався подрібнений цем’янковий розчин). У му- 
руванні часто зустрічається товста (5–5,5 см) плін-

Таблиця 1. місця відбору зразків будівельних матеріалів

№ 
проби

№ 
шліфа

нерозчинний 
залишок, % місце відбору проб

1а 9429 46,39 Південно-східна стіна західної башти. Вивал стіни. Розчин 

1б 9430 — Південно-східна стіна західної башти. Вивал стіни. Плінфа

2а 9431 43,72 П’ята аркбутану з південно-східного боку західної башти. Розчин муру валь-
ний

2б 9432 — П’ята аркбутану з південно-східного боку західної башти. Плінфа

3 9433 76,7 З-під другої плити південно-західної частини шиферної підлоги біля західної 
башти. Розчин

4 9434 45,3 Підготовка шиферної підлоги зі східного кута шиферної підлоги. Розчин 
рожевий цем’янковий

5а 9435 15,46 З підпірного стовпа аркбутану. Розчин

5б 9436 — З підпірного стовпа аркбутану. Плінфа

6а 9437 78,5 З фундаменту закладки замурованого аркбутану, між рядами цегли-литовки. 
Розчин вапняно-піщаний

6б 9438 — З фундаменту закладки замурованого аркбутану, між рядами цегли-литовки. 
Глиняний розчин

6в 9439 — З фундаменту закладки замурованого аркбутану, між рядами цегли литовки. 
Плінфа

7 9440 71,08 З-під шиферної плити у східному куті підлоги. Розчин вапняно-піщаний з 
включеннями шиферу
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мі
ст

ом
 б

іо
ти

ту
;

4)
  ш

ма
то

чк
ів

 д
ер

ев
но

го
 в

уг
іл

ля
.

К
рі

м 
то

го
, п

ри
су

тн
і ф

ра
гм

ен
ти

 р
ос

ли
нн

ог
о 

по
-

хо
дж

ен
ня

.
Ф

ра
кц

ій
ни

й 
ск

ла
д 

за
по

вн
ю

ва
ча

:
7–

1 
мм

 —
 2

0%
;

0,
5–

1 
мм

 —
 4

0%
;

0,
5–

0,
1 

мм
 —

 2
0%

;
<

0,
1 

мм
 —

 1
0%

1 :
 0,

8
М

ур
ув

ал
ьн

ий
 в

ап
ня

но
-ц

е-
м

’я
н к

ов
ий

 р
оз

чи
н 

пі
зн

і-
ш

ий
, н

іж
 в

 о
сн

ов
но

му
 я

др
і 

со
бо

ру
.

Те
кс

ту
ра

 —
 н

ео
рі

єн
то

ва
на

.
С

тр
ук

ту
ра

 —
 б

ре
кч

іє
по

ді
бн

а 
в 

по
єд

на
нн

і з
 м

ік
ро

-к
ри

пт
о-

зе
рн

ис
то

ю
 с

тр
ук

ту
ро

ю
 в

’я
жу

-
чо

го
. В

 у
ла

мк
ах

 з
ап

ов
ню

ва
ча

 
ст

ру
к т

ур
а 

пс
ам

о-
ал

ев
ри

то
ва

, 
пс

ам
і т

ов
а 

в 
по

єд
на

нн
і з

 м
ік

-
ро

лу
ск

ув
ат

ою
, е

ле
ме

нт
и 

гр
а-

но
бл

ас
то

во
ї

2а
(1

34
7а

)
ш

л.
 9

43
1

Зр
аз

ок
 с

ві
тл

ог
о 

ро
ж

ев
ог

о 
ко

ль
ор

у,
 

ви
со

ко
ї м

іц
но

ст
і т

а 
се

ре
дн

ьо
ї щ

іл
ь-

но
ст

і, 
до

си
ть

 а
кт

ив
но

 р
еа

гу
є 

з 
ро

з-
чи

но
м 

со
ля

но
ї к

ис
ло

ти
, р

еа
кц

ія
 з

 
лю

го
ле

м 
ві

дс
ут

ня
. Н

а 
зл

ам
і з

ра
зо

к 
ш

ор
ст

ки
й

В’
яж

уч
е 

пр
ис

ут
нє

 у
 в

иг
ля

-
ді

 м
ік

ро
-к

ри
пт

оз
ер

ни
ст

о-
го

 а
г р

ег
ат

у 
пр

од
ук

ті
в 

ро
з-

кр
ис

та
лі

за
ці

ї в
ап

на

За
по

вн
ю

ва
ч 

ро
зп

од
іл

яє
ть

ся
 в

 м
ас

і в
’я

ж
уч

ог
о 

до
-

си
ть

 р
ів

но
мі

рн
о.

 З
ап

ов
ню

ва
че

м 
сл

уг
ує

 п
од

рі
бн

ен
а 

це
м’

ян
ка

 у
 в

иг
ля

ді
:

1)
  л

ес
ов

ид
но

го
 с

уг
ли

нк
у 

—
 5

0%
;

2)
  п

лі
нф

и:
а)

  ч
ер

во
но

ї, 
зб

аг
ач

ен
ої

 б
іо

ти
то

м 
—

 3
5–

40
%

;
б)

 б
іл

ої
 к

ао
лі

но
во

ї —
 5

–1
0%

.
Те

мп
ер

ат
ур

ни
й 

ре
ж

им
 в

ип
ал

у 
ул

ам
кі

в 
до

си
ть

 в
и-

со
ки

й 
—

 8
00

–9
00

°С
, у

ла
мк

и 
го

ст
ро

ку
тн

ої
 ф

ор
ми

, 
по

др
іб

не
ні

 д
о 

ро
зм

ір
у 

1–
0,

5 
мм

, л
иш

е 
по

од
ин

о-
кі

 у
ла

мк
и 

до
ся

га
ю

ть
 2

 м
м.

 К
рі

м 
ул

ам
кі

в 
це

м’
ян

ки
 

пр
ис

ут
ні

 у
ла

мк
и 

пл
ін

ф
и 

че
рв

он
ог

о 
ко

ль
ор

у 
~

40
%

. 
Їх

ні
й 

ро
зм

ір
 к

ол
ив

ає
ть

ся
 в

 м
еж

ах
 1

,5
–0

,5
 м

м.
 В

он
и 

за
 с

кл
ад

ом
 в

ід
рі

зн
яю

ть
ся

 в
ід

 п
лі

нф
и 

зр
. 2

б 
(1

34
7б

) 
ві

дс
ут

ні
ст

ю
 аб

о 
не

зн
ач

но
ю

 к
іл

ьк
іс

тю
 ал

ев
ри

то
во

го

1 :
 0,

8–
1

в
ап

ня
но

-ц
ем

’я
нк

ов
ий

 р
оз

-
чи

н
Те

кс
ту

ра
 —

 н
ео

рі
єн

то
ва

на
.

С
тр

ук
ту

ра
 —

 б
ре

кч
іє

по
ді

бн
а 

в 
по

єд
на

нн
і з

 м
ік

ро
-к

ри
п т

о-
зе

рн
ис

то
ю

 с
тр

ук
ту

ро
ю

 в
’я

 жу
-

ч о
 го

. В
 у

ла
мк

ах
 —

 а
ле

вр
ит

о -
 

ва
, п

ел
іто

мо
рф

но
-м

ік
ро

 лу
ск

у-
ва

 та

Гуцуляк Р., Шевченко Н. Науковотехнологічні дослідження будівельних матеріалів … у Софії Київській
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№
 з

ра
зк

а
№

 ш
лі

ф
а

х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

зр
аз

ка
в

’я
ж

уч
е

за
по

вн
ю

ва
ч

о
б’

єм
не

 
сп

ів
ві

д-
но

ш
ен

ня
п

ри
мі

тк
и

ко
мп

он
ен

та
 в

 г
ли

ні
, щ

о 
не

 є
 в

ир
іш

ал
ьн

им
. С

ер
ед

 
ма

си
 в

’я
жу

чо
го

 п
ри

су
тн

і н
ап

ів
ок

ат
ні

 у
ла

мк
и 

кв
ар

цу
 

та
 зе

рн
а 

по
ль

ов
ог

о 
ш

па
ту

, я
кі

 п
от

ра
пи

ли
 в

 р
оз

чи
н,

 
ві

ро
гід

но
, з

 у
ла

мк
ів

 з
ап

ов
ню

ва
ча

3
(1

34
8)

ш
л.

 9
43

3

Зр
аз

ок
 с

ві
тл

ог
о 

бе
ж

ев
ог

о 
ко

ль
ор

у,
 

од
но

рі
дн

ий
, с

ер
ед

нь
ої

 м
іц

но
ст

і т
а 

щ
іл

ьн
ос

ті
, а

кт
ив

но
 р

еа
гу

є 
з 

ро
зч

и-
но

м 
со

ля
но

ї к
ис

ло
ти

, р
еа

кц
ія

 з
 л

ю
-

го
ле

м 
ві

дс
ут

ня
. Н

а 
зл

ам
і —

 ш
ор

ст
-

ки
й

В’
яж

уч
е 

—
 в

ап
ня

не
, с

кл
а-

да
 єт

ьс
я з

 м
ік

ро
-к

ри
пт

о з
ер

-
ни

с т
ог

о 
аг

ре
га

ту
 к

ар
бо

на
-

ту
 к

ал
ьц

ію

За
по

вн
ю

ва
ч 

ро
зп

од
іл

ен
о 

рі
вн

ом
ір

но
. В

ін
 с

кл
ад

а-
єт

ьс
я 

пе
ре

ва
ж

но
 з

 н
ап

ів
ок

ат
ан

их
 у

ла
мк

ів
 к

ва
рц

у.
 

П
іщ

ан
ий

 м
ат

ер
іа

л 
за

по
вн

ю
ва

ча
 д

об
ре

 в
ід

со
рт

о-
ва

ни
й.

Ф
ра

кц
ій

ни
й 

ск
ла

д 
за

по
вн

ю
ва

ча
:

0,
5–

0,
7 

мм
 —

 2
0%

; 0
,3

–0
,5

 м
м 

—
 5

0%
;  

0,
3–

0,
1 

мм
 —

 2
0%

; <
0,

1 
мм

 —
 1

0%

1 :
 1,

5–
2

в
ап

ня
но

-п
іщ

ан
ий

 р
оз

чи
н 

Те
кс

ту
ра

 —
 н

ео
рі

єн
то

ва
на

.
Ст

ру
кт

ур
а —

 п
са

мо
-а

ле
вр

и т
о-

ва
 в

 п
оє

дн
ан

ні
 з

 м
ік

ро
- к

ри
п-

то
 зе

рн
ис

то
ю

 с
тр

ук
ту

ро
ю

 в
’я

-
ж

уч
ог

о

4
(1

34
9)

ш
л.

 9
43

4

Зр
аз

ок
 с

ві
тл

ог
о 

ро
ж

ев
ог

о 
ко

ль
ор

у,
 

ви
со

ко
ї м

іц
но

ст
і т

а 
се

ре
дн

ьо
ї щ

іл
ь-

но
ст

і, 
до

си
ть

 а
кт

ив
но

 р
еа

гу
є 

з 
ро

з-
чи

но
м 

со
ля

но
ї к

ис
ло

ти
, р

еа
кц

ія
 з

 
лю

го
ле

м 
ві

дс
ут

ня
. Н

а 
зл

ам
і з

ра
зо

к 
ш

ор
ст

ки
й.

 Н
а з

аг
ал

ьн
ом

у 
ро

же
во

му
 

тл
і п

ом
іт

ні
 у

ла
мк

и 
бі

ль
ш

 ін
те

нс
ив

-
но

го
 ч

ер
во

но
го

 к
ол

ьо
ру

В’
яж

уч
е 

пр
ис

ут
нє

 у
 в

иг
ля

-
ді

 м
ік

ро
-к

ри
пт

оз
ер

ни
ст

о-
 

го
 а

гр
ег

ат
у 

пр
од

ук
ті

в 
ро

з-
кр

ис
та

лі
за

ці
ї в

ап
на

За
по

вн
ю

ва
ч 

—
 ц

ем
’я

нк
ов

ий
, р

оз
по

ді
ля

єт
ьс

я 
в 

ма
сі

 
в’

яж
уч

ог
о 

до
си

ть
 р

ів
но

мі
рн

о.
 С

кл
ад

ає
ть

ся
 в

ик
лю

ч-
но

 з 
ул

ам
кі

в 
че

рв
он

ої
 п

лі
нф

и,
 зб

аг
ач

ен
ої

 л
ус

оч
ка

ми
 

бу
ро

ї с
лю

ди
 б

іо
ти

ту
. М

ін
ер

ал
ьн

ий
 с

кл
ад

 у
ла

мк
ів

 —
  

од
но

рі
дн

ий
.

Ф
ра

кц
ій

ни
й 

ск
ла

д 
за

по
вн

ю
ва

ча
:

0,
7–

0,
3 

мм
 —

 8
0%

1 :
 0,

8–
1

в
ап

ня
но

-ц
ем

’я
нк

ов
ий

 р
оз

-
чи

н
Те

кс
ту

ра
 —

 н
ео

рі
єн

то
ва

на
.

Ст
ру

кт
ур

а —
 б

ре
кч

ієп
од

іб
на

 в
 

по
єд

на
нн

і з
 м

ік
ро

- к
ри

пт
оз

ер
-

ни
ст

ою
 ст

ру
кт

ур
ою

 в’
яж

уч
ог

о,
 

в у
ла

мк
ах

 —
 п

са
мо

-а
ле

вр
ит

ов
а 

в 
по

єд
на

нн
і з

 п
ел

іт
ом

ор
ф

но
-

мі
кр

ол
ус

ку
ва

то
ю

5а
(1

35
0а

)
ш

л.
 9

43
5

Зр
аз

ок
 о

дн
ор

ід
ни

й 
св

іт
ло

го
, л

ед
ь 

ро
 ж

ев
ог

о 
ко

ль
ор

у,
 с

ер
ед

нь
ої

 м
іц

-
но

ст
і т

а 
щ

іл
ьн

ос
ті

, а
кт

ив
но

 р
еа

гу
є 

з 
ро

зч
ин

ом
 с

ол
ян

ої
 к

ис
ло

ти
, р

еа
кц

ія
 

з л
ю

 го
ле

м 
ві

дс
ут

ня
. Н

а 
зл

ам
і з

ра
зо

к 
сл

аб
о 

ш
ор

ст
ки

й.
 Н

а 
за

га
ль

но
му

 р
о-

ж
ев

ом
у 

ко
ль

ор
і д

уж
е 

рі
дк

о 
по

мі
тн

і 
ул

ам
ки

 б
іл

ьш
 ін

те
нс

ив
но

го
 б

ур
ув

а-
то

го
 к

ол
ьо

ру

В’
яж

уч
е 

пр
ис

ут
нє

 у
 в

иг
ля

-
ді

 м
ік

ро
-к

ри
пт

оз
ер

ни
ст

о-
 

го
 а

гр
ег

ат
у 

пр
од

ук
ті

в 
ро

з-
кр

ис
та

лі
за

ці
ї в

ап
на

За
по

вн
ю

ва
ч 

—
 ц

ем
’я

нк
ов

ий
, р

оз
по

ді
ля

єт
ьс

я 
в 

ма
сі

 
в’

яж
уч

ог
о 

до
си

ть
 р

ів
но

мі
рн

о,
 а

ле
 зу

ст
рі

ча
єт

ьс
я 

рі
д-

ко
. С

кл
ад

ає
ть

ся
:

1)
  з

 п
оо

ди
но

ки
х 

св
іт

ли
х 

бу
ру

ва
ти

х 
ул

ам
кі

в 
пл

ін
ф

и 
ро

зм
ір

ом
 д

о 
3 

мм
 б

ез
 б

іо
ти

ту
 (н

е 
ан

ал
ог

 п
лі

нф
и 

зр
. 1

35
0б

);
2)

  у
ла

мк
ів

 ц
ем

’я
нк

и 
з 

ле
со

по
ді

бн
ог

о 
су

гл
ин

ку
 —

 
0,

7–
0,

5 
мм

;
3)

  у
ла

мк
ів

 ц
ем

’я
нк

ов
их

 р
оз

чи
ні

в 
—

 1
–2

 м
м

1 :
 0,

3.
в

ап
ня

но
-ц

ем
’я

нк
ов

ий
 р

оз
-

чи
н

Те
кс

ту
ра

 —
 н

ео
рі

єн
то

ва
на

.
С

тр
ук

ту
ра

 —
 б

ре
кч

іє
по

ді
бн

а 
в 

по
єд

на
нн

і з
 м

ік
ро

-к
ри

пт
о -

 
зе

рн
ис

то
ю

 с
тр

ук
ту

ро
ю

 в
’я

жу
 - 

чо
го

, в
 ул

ам
ка

х 
—

 п
са

мо
-а

ле
в-

 
ри

то
ва

 в
 п

оє
дн

ан
ні

 з
 п

ел
і т

о-
мо

рф
но

-м
ік

ро
 лу

ск
ув

ат
ою

 т
а 

мі
кр

оз
ер

ни
ст

ою
6а

(1
35

1а
)

ш
л.

 9
43

7

Зр
аз

ок
 с

ві
тл

ог
о 

сі
ро

го
 з 

те
пл

им
 в

ід
 - 

тін
ко

м 
ко

ль
ор

у, 
не

од
но

рі
дн

о 
за

 ба
рв

- 
ле

ни
й:

 н
а с

ір
ом

у 
за

га
ль

но
му

 тл
і с

по
-

ст
ер

іга
ю

ть
ся

 р
ізн

ор
оз

мі
рн

і 2
–5

–7
 м

м 
гр

уд
оч

ки
 б

іл
ог

о 
ко

ль
ор

у.
 З

ра
зо

к 
се

-
ре

дн
ьо

ї м
іц

но
ст

і т
а 

се
ре

дн
ьо

ї щ
іл

ь-
но

ст
і, 

ак
ти

вн
о 

ре
аг

ує
 з 

ро
зч

ин
ом

 со
-

ля
но

ї к
ис

ло
ти

, р
еа

кц
ія

 з
 л

ю
го

ле
м 

ві
дс

ут
ня

. Н
а 

зл
ам

і —
 ш

ор
ст

ки
й

В’
яж

уч
е 

—
 в

ап
ня

не
, с

кл
а-

да
єт

ьс
я з

 м
ік

ро
-к

ри
пт

оз
ер

-
ни

ст
ог

о 
аг

ре
га

ту
 к

ар
бо

на
-

ту
 к

ал
ьц

ію

За
по

вн
ю

ва
ч 

ро
зп

од
іл

ен
о 

де
щ

о 
не

рі
вн

ом
ір

но
, б

о 
пр

ис
ут

ні
 гр

уд
оч

ки
 с

ут
о 

ва
пн

ян
ог

о 
ск

ла
ду

. С
кл

ад
а-

єт
ьс

я 
в 

бі
ль

ш
ос

ті
 з

 н
ап

ів
ок

ат
ан

их
 у

ла
мк

ів
 к

ва
рц

у.
 

П
іщ

ан
ий

 м
ат

ер
іа

л 
за

по
вн

ю
ва

ча
 д

об
ре

 в
ід

со
рт

о-
ва

ни
й.

Ф
ра

кц
ій

ни
й 

ск
ла

д 
за

по
вн

ю
ва

ча
:

0,
5–

0,
7 

мм
 —

 2
0%

;
0,

3–
0,

5 
мм

 —
 6

0%
;

0,
3–

0,
1 

мм
 —

 1
0%

1 :
 1,

5–
2

в
ап

ня
но

-п
іщ

ан
ий

 р
оз

чи
н 

Т
ек

ст
ур

а 
—

 н
ео

рі
єн

то
ва

на
 з

 
ел

ем
ен

та
ми

 г
ру

дк
ув

ат
ої

.
С

тр
ук

ту
ра

 —
 п

са
мі

то
ва

 в
 п

о -
 

єд
на

нн
і 

з 
мі

кр
о-

кр
ип

то
 зе

р-
ни

ст
ою

 с
тр

ук
ту

ро
ю

 в
’я

ж
у-

чо
го

П
ро

до
вж

ен
ня

 т
аб

ли
ці

 2
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№
 з

ра
зк

а
№

 ш
лі

ф
а

х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

зр
аз

ка
в

’я
ж

уч
е

за
по

вн
ю

ва
ч

о
б’

єм
не

 
сп

ів
ві

д-
но

ш
ен

ня
п

ри
мі

тк
и

6б
(1

35
1б

)
ш

л.
 9

43
8

Зр
аз

ок
 б

ур
ув

ат
о-

сі
ро

го
 к

ол
ьо

ру
, 

сл
аб

ко
ї м

іц
но

ст
і т

а 
се

ре
дн

ьо
ї щ

іл
ь-

но
ст

і —
 в

 р
ук

ах
 л

ег
ко

 р
уй

ну
єт

ьс
я.

  
З 

ро
зч

ин
ом

 со
ля

но
ї к

ис
ло

ти
 р

еа
к ц

ія
 

по
зи

ти
вн

а.
 Н

а 
зл

ам
і з

ра
зо

к 
ш

ор
ст

-
ки

й

Зр
аз

ок
 с

кл
ад

ає
ть

ся
 з 

по
лі

-
мі

не
ра

ль
но

го
 а

гр
ег

ат
у 

лу
-

со
чо

к 
гл

ин
ян

их
 м

ін
ер

а-
 

лі
в 

—
 7

0%
, 

се
ре

д 
як

их
 

пр
ис

ут
ні

 м
ік

ро
зе

рн
ис

ті
 

ск
уп

че
нн

я к
ар

бо
на

ту
 к

ал
ь-

ці
ю

 —
 5

–1
0%

У
ла

мк
ов

ий
 м

ат
ер

іа
л 

—
 2

0%
 —

 п
ри

ро
дн

а 
до

мі
ш

ка
 

в 
гл

ин
і. 

С
кл

ад
ає

ть
ся

 з 
не

ве
ли

ко
ї к

іл
ьк

ос
ті

 (1
5%

 у
сі

х 
ул

ам
кі

в)
 н

ап
ів

ок
ат

ан
их

 у
ла

мк
ів

 к
ва

рц
у 

ро
зм

ір
ом

 
0,

5 
мм

 т
а 

го
ст

ро
ку

тн
их

 у
ла

мк
ів

 к
ва

рц
у 

ал
ев

ри
то

во
ї 

ро
зм

ір
но

ст
і —

 0
,1

 м
м 

і м
ен

ш
е

4 :
 1

Гл
ин

а 
пі

щ
ан

ис
то

-а
ле

в р
и-

то
ва

, к
ар

бо
на

тн
а

Т
ек

ст
ур

а 
—

 н
еч

іт
ко

 в
ир

аз
на

 
ор

іє
нт

ов
ан

а 
за

 р
ах

ун
ок

 п
ар

а-
ле

ль
но

го
 о

рі
єн

ту
ва

нн
я 

лу
со

-
чо

к 
гл

ин
ян

их
 м

ін
ер

ал
ів

.
С

тр
ук

ту
ра

 —
 п

са
мо

-а
ле

в р
и -

 
то

ва
 в

 п
оє

дн
ан

ні
 з

 п
е л

іт
о-

мо
рф

но
-м

ік
ро

 лу
ск

у в
ат

ою
7

(1
35

2)
ш

л.
 9

44
0

Зр
аз

ок
 с

ві
тл

ог
о 

сі
ро

го
 з 

те
пл

им
 в

ід
 - 

тін
ко

м 
ко

ль
ор

у, 
не

од
но

рі
дн

о 
за

ба
рв

-
ле

ни
й:

 н
а с

ір
ом

у 
за

га
ль

но
му

 тл
і с

по
-

ст
ер

іга
ю

ть
ся

 гр
уд

оч
ки

 р
оз

мі
ро

м 
5–

 
7 

мм
 б

іл
ог

о 
ко

ль
ор

у.
 З

ра
зо

к 
се

ре
д-

нь
ої

 м
іц

но
ст

і т
а с

ер
ед

нь
ої

 щ
іл

ьн
ос

ті,
 

ак
ти

вн
о 

ре
аг

ує
 з

 р
оз

чи
но

м 
со

ля
но

ї 
ки

сл
от

и,
 р

еа
кц

ія 
з л

ю
го

ле
м 

ві
дс

ут
ня

. 
Н

а 
зл

ам
і —

 ш
ор

ст
ки

й.
 В

 р
оз

чи
ні

 
пр

ис
ут

ні
й 

ул
ам

ок
 п

од
рі

бн
ен

ог
о 

пр
и -

 
ро

дн
ог

о 
ка

ме
ню

 —
 ш

иф
ер

у 
(п

ір
о-

ф
іл

іт
ов

ий
 с

ла
не

ць
) р

оз
мі

ро
м 

2,
5 

см

В’
яж

уч
е 

—
 в

ап
ня

не
, с

кл
а-

да
єт

ьс
я з

 м
ік

ро
-к

ри
п т

о з
ер

-
ни

ст
ог

о 
аг

ре
га

ту
 к

ар
бо

на
-

ту
 к

ал
ьц

ію

За
по

вн
ю

ва
ч 

дв
ох

 т
ип

ів
: к

ва
рц

ов
ий

 п
іс

ок
 т

а 
щ

еб
ін

ь 
з 

пі
ро

ф
іл

іт
ов

ог
о 

сл
ан

цю
. П

іщ
ан

ий
 м

ат
ер

іа
л 

ро
з-

по
ді

ле
но

 д
ещ

о 
не

рі
вн

ом
ір

но
 —

 п
ри

су
тн

і г
ру

до
чк

и 
су

то
 г

ли
ня

но
го

 с
кл

ад
у.

 С
кл

ад
ає

ть
ся

 п
ер

ев
аж

но
 з

 
на

пі
во

ка
та

ни
х 

ул
ам

кі
в 

кв
ар

цу
 т

а 
ві

дн
ос

но
 я

кі
сн

о 
ві

дс
ор

то
ва

ни
й.

Ф
ра

кц
ій

ни
й 

ск
ла

д 
пі

щ
ан

ог
о 

за
по

вн
ю

ва
ча

:
0,

5–
0,

7 
мм

 —
 4

0%
;

0,
3–

0,
5 

мм
 —

 4
0%

;
0,

3–
0,

1 
мм

 —
 1

0%

1 :
 1

в
ап

ня
но

-п
іщ

ан
ий

 р
оз

чи
н

Т
ек

ст
ур

а 
—

 н
ео

рі
єн

то
ва

на
 з

 
ел

ем
ен

та
ми

 г
ру

дк
ув

ат
ої

.
С

тр
ук

ту
ра

 —
 п

са
мі

то
ва

 в
 п

о-
єд

на
нн

і з
 м

ік
ро

- 
кр

ип
то

зе
р-

ни
ст

ою
 с

тр
ук

ту
ро

ю
 в

’я
ж

у-
чо

го

К
л

а
д

К
о

в
и

й
 м

а
т

е
рі

а
л

1б
(1

34
6б

)
ш

л.
 9

43
0

Зр
аз

ок
 р

ож
ев

ог
о 

ко
ль

ор
у,

 н
ео

дн
о-

рі
дн

о 
за

ба
рв

ле
ни

й:
 с

по
ст

ер
іга

єт
ьс

я 
ш

ар
ов

а 
ма

кр
от

ек
ст

ур
а 

за
 р

ах
ун

ок
 

не
од

но
рі

дн
ог

о 
ск

ла
ду

 г
ли

ни
 т

а 
не

-
як

іс
но

го
 п

ер
ем

іш
ув

ан
ня

 с
ир

ов
ин

и 
в 

пл
ас

ти
чн

ом
у 

ст
ан

і в
на

сл
ід

ок
 ч

ог
о 

ш
ар

и 
св

іт
лі

ш
ог

о 
ко

ль
ор

у 
пе

ре
ме

ж
-

ов
ую

ть
ся

 з
 ш

ар
ам

и 
на

си
че

ні
ш

ог
о 

ро
ж

ев
ог

о 
ко

ль
ор

у.
 З

ра
зо

к 
ви

со
ко

ї 
мі

цн
ос

ті
 т

а 
щ

іл
ьн

ос
ті

, н
е 

ре
аг

ує
 з

 
ро

зч
ин

ом
 с

ол
ян

ої
 к

ис
ло

ти
, н

а 
зл

ам
і 

ш
ор

ст
ки

й

К
ер

ам
іч

на
 м

ас
а 

—
 а

ні
 зо

-
тр

оп
 на

, с
кл

ад
ає

ть
ся

 з
 п

о-
лі

мі
не

ра
ль

но
ї г

ли
ни

, я
ка

 в
 

ок
ре

ми
х 

пр
ош

ар
ка

х 
бі

ль
- 

ш
е 

зб
аг

ач
ен

а 
лу

со
чк

ам
и 

бу
ро

ї з
ал

із
ов

мі
с н

ої
 с

лю
- 

ди
 —

 б
іо

ти
ту

, щ
о 

об
у м

ов
-

лю
є в

ід
по

ві
дн

ий
 к

ол
ір

 ц
их

 
зо

н.
 К

іл
ьк

іс
ть

 б
іо

ти
ту

 п
о-

мі
рн

а 
(н

е 
та

к 
ба

га
то

, я
к 

в 
че

р в
о н

ій
 п

лі
нф

і)

Н
ап

ов
ню

ва
ч 

ро
зп

од
іл

ен
ий

 р
ів

но
мі

рн
о,

 п
ри

су
тн

ій
 

у 
ви

гл
яд

і у
ла

мк
ів

 к
ва

рц
у 

та
 п

ол
ьо

во
го

 ш
па

ту
 н

е-
пр

ав
ил

ьн
ої

 ф
ор

ми
. В

 м
ен

ш
ій

 к
іл

ьк
ос

ті
 п

ри
су

тн
і й

 
ул

ам
ки

 н
ап

ів
ок

ат
ан

ої
 ф

ор
ми

.
Ф

ра
кц

ій
ни

й 
ск

ла
д 

на
по

вн
ю

ва
ча

:
1,

5–
1 

мм
 —

 5
0%

;
1–

0,
5 

мм
 —

 3
0%

;
0,

5–
0,

1 
мм

 —
 2

0%

1 :
 0,

25
.

п
лі

нф
а 

ро
ж

ев
а

Т
ек

ст
ур

а 
—

 п
ар

а л
ел

ь н
о о

рі
-

єн
то

 ва
на

.
Ст

ру
кт

ур
а —

 п
са

мо
-а

ле
вр

ит
о-

ва
 в

 п
оє

дн
ан

ні
 з 

пе
лі

то
мо

рф
-

но
- м

ік
ро

лу
ск

ув
ат

ою
 с

тр
ук

ту
-

ро
ю

 г
ли

ня
но

ї м
ас

и.
Ви

го
то

вл
ен

ня
 п

лі
нф

и 
як

іс
не

, 
ви

па
л 

як
іс

ни
й,

 а
ле

 т
ем

пе
ра

ту
-

ра
 н

е 
ви

щ
а 

95
0–

10
00

 гр
ад

ус
ів

, 
бо

 п
ол

е 
зо

ру
 г

ли
ня

но
ї 

м
а-

 
си

 —
 а

ні
зо

тр
оп

не

П
ро

до
вж

ен
ня

 т
аб

ли
ці

 2
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№
 з

ра
зк

а
№

 ш
лі

ф
а

х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

зр
аз

ка
в

’я
ж

уч
е

за
по

вн
ю

ва
ч

о
б’

єм
не

 
сп

ів
ві

д-
но

ш
ен

ня
п

ри
мі

тк
и

2б
(1

34
7б

)
ш

л.
 9

43
2

Зр
аз

ок
 т

ер
ак

от
ов

ог
о 

ко
ль

ор
у,

 в
и-

со
ко

ї м
іц

но
ст

і т
а 

щ
іл

ьн
ос

ті
. К

ол
ір

 
не

од
но

рі
дн

ий
, п

ри
су

тн
і п

ро
ш

ар
ки

 
св

ітл
ог

о 
па

ле
во

го
 ко

ль
ор

у, 
щ

о 
сф

ор
-

му
ва

ли
ся

 в
на

сл
ід

ок
 в

ід
по

ві
дн

ог
о 

пе
-

ре
мі

ш
ув

ан
ня

 р
ізн

их
 за

 м
ін

ер
ал

ьн
им

 
ск

ла
до

м 
ма

те
рі

ал
ів

. З
 р

оз
чи

но
м 

со
-

ля
но

ї к
ис

ло
ти

 р
еа

кц
ія

 в
ід

су
тн

я.
 Н

а 
зл

ам
і з

ра
зо

к 
ш

ор
ст

ки
й

С
по

ст
ер

іг
ає

ть
ся

 с
ум

іш
 

дв
ох

 г
ли

н:
 б

іл
ьш

 п
іс

но
ї 

(р
яб

ої
) п

са
мо

-а
ле

вр
ит

ов
ої

 
з 

бі
от

и т
ом

 —
 о

сн
ов

на
 

ма
са

 т
а 

бі
ль

ш
 м

ас
но

ї к
ао

-
лі

но
во

ї —
 д

ом
іш

ка

Н
ап

ов
ню

ва
ч 

ро
зп

од
іл

яє
ть

ся
 в

 м
ас

і в
’яж

уч
ог

о 
до

си
ть

 
рі

вн
ом

ір
но

. В
ін

 с
кл

ад
ає

ть
ся

 з
 п

ри
ро

дн
ої

 п
іщ

ан
о-

ал
ев

ри
то

во
ї д

ом
іш

ки
 т

а 
ул

ам
кі

в 
гр

ан
іт

но
ї п

ор
од

и 
з 

кв
ар

цо
м 

та
 п

ол
ьо

ви
ми

 ш
па

та
ми

.
Ф

ра
кц

ій
ни

й 
ск

ла
д 

на
по

вн
ю

ва
ча

:
2–

1 
мм

 —
 5

%
;

1–
0,

5 
мм

 —
 2

0%
;

0,
5–

0,
3 

мм
 —

 3
0%

;
0,

3–
0,

1 
мм

 —
 2

0%
;

<
0,

1 
мм

 —
 2

0%

1 :
 0,

5
ч

ер
во

на
 п

лі
нф

а
Те

кс
ту

ра
 —

 п
ар

ал
ел

ьн
о 

ор
і-

єн
то

ва
на

 з
а 

ра
ху

но
к 

па
ра

-
ле

ль
но

го
 о

рі
єн

ту
ва

нн
я 

лу
со

-
чо

к 
гл

ин
ян

их
 т

а 
сл

ю
дя

ни
х 

мі
не

ра
лі

в,
 ін

од
і з

 е
ле

ме
нт

ам
и 

ф
лю

їд
ал

ьн
ої

 (т
ек

ст
ур

а 
те

чі
ї).

С
тр

ук
ту

ра
 —

 п
са

мо
-а

ле
в р

и-
то

ва
 в

 п
оє

дн
ан

ні
 з

 п
ел

іт
о-

мо
рф

но
-м

ік
ро

 лу
с к

ув
ат

ою
 т

а  
з 

ел
ем

ен
 та

ми
 з

ер
ни

ст
ої

, г
і п

і-
де

ом
ор

ф
 но

 зе
рн

ис
то

ї в
 у

ла
м-

ка
х 

на
 по

в н
ю

ва
ча

5б
 

(1
35

0б
) 

ш
л.

 9
43

6

Зр
аз

ок
 т

ер
ак

от
ов

ог
о 

ма
йж

е 
че

рв
о-

но
го

 н
ас

ич
ен

ог
о 

ко
ль

ор
у,

 в
ис

ок
ої

 
мі

цн
ос

ті
 т

а 
щ

іл
ьн

ос
ті

. З
 р

оз
чи

но
м 

со
ля

но
ї к

ис
ло

ти
 р

еа
кц

ія 
ві

дс
ут

ня
. Н

а 
зл

ам
і з

ра
зо

к 
ш

ор
ст

ки
й

В’
яз

ив
о 

пр
ис

ут
нє

 у 
ви

гл
яд

і 
по

лі
мі

не
ра

ль
но

го
 аг

ре
га

ту
 

гл
ин

ян
их

 м
ін

ер
ал

ів
, с

ер
ед

 
як

их
 п

ер
ев

аж
аю

ть
 з

ал
із

о-
вм

іс
ні

 г
ли

ня
ні

 м
ін

ер
ал

и 
(т

ип
у 

ря
бо

ї г
ли

ни
). 

У
 в

е-
ли

кі
й 

кі
ль

ко
ст

і с
по

ст
ер

і-
га

ю
ть

ся
 л

ус
оч

ки
 б

іо
 ти

ту
, 

як
і 

об
ум

ов
лю

ю
ть

 к
ол

ір
 

зр
аз

ка

Н
ап

ов
ню

ва
ч 

ро
зп

од
іл

яє
ть

ся
 в

 м
ас

і в
’яж

уч
ог

о 
до

си
ть

 
рі

вн
ом

ір
но

. С
кл

ад
ає

ть
ся

 з
 п

іс
ку

 у
 в

иг
ля

ді
 о

ка
та

ни
х 

ул
ам

кі
в 

0,
5–

0,
3 

мм
 та

 р
ізн

ор
оз

мі
рн

их
 2

–0
,3

 м
м 

ул
ам

-
кі

в 
кв

ар
цо

вм
іс

тн
ої

 п
ор

од
и 

не
пр

ав
ил

ьн
ої

 ф
ор

ми
 

(п
од

рі
бн

ен
а 

по
ро

да
 т

ип
у 

гр
ан

іт
у 

аб
о 

кв
ар

ци
ту

)

1 :
 0,

3–
0,

5
т

ов
ст

а 
пл

ін
ф

а
Те

кс
ту

ра
 —

 п
ар

ал
ел

ьн
о 

ор
і-

єн
то

ва
на

 за
 р

ах
ун

ок
 п

ар
ал

ел
ь-

но
го

 о
рі

єн
ту

ва
нн

я 
лу

со
чо

к 
гл

ин
ян

их
 та

 сл
ю

дя
ни

х 
мі

не
ра

-
лі

в.
 С

тр
ук

ту
ра

 —
 п

са
мі

то
ва

 в
 

по
єд

на
нн

і з
 п

ел
іт

ом
ор

ф
но

мі
-

кр
ол

ус
ку

ва
то

ю
 т

а 
з е

ле
ме

нт
а-

ми
 г

і п
ід

ео
мо

рф
но

-з
ер

ни
ст

ої
 

в 
ул

ам
 ка

х 
на

по
вн

ю
ва

ча
6в

(1
35

1в
) 

ш
л.

 9
43

9

Зр
аз

ок
 т

ер
ак

от
ов

ог
о 

ко
ль

ор
у,

 с
е-

ре
дн

ьо
ї м

іц
но

ст
і т

а 
щ

іл
ьн

ос
ті

 —
 в

 
ру

ка
х 

з з
ус

ил
ля

м 
ру

йн
ує

ть
ся

. З
 р

оз
-

чи
но

м 
со

ля
но

ї к
ис

ло
ти

 р
еа

кц
ія

 п
о-

зи
ти

вн
а.

 Н
а 

зл
ам

і з
ра

зо
к 

ш
ор

ст
ки

й 
з 

бл
ис

ко
м 

ві
д 

лу
со

чо
к 

сл
ю

ди
. Н

а 
зл

ам
ах

 п
ом

іт
ні

 в
ід

би
тк

и 
ф

ра
гм

ен
ті

в 
ро

сл
ин

но
ї д

ом
іш

ки
 —

 д
о 

5%

Зр
аз

ок
 с

кл
ад

ає
ть

ся
 з 

по
лі

-
мі

не
ра

ль
но

го
 а

гр
ег

ат
у 

лу
-

со
чо

к 
гл

ин
ян

их
 м

ін
ер

а-
 

лі
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фа. Все це вказує на пізній період будівництва — 
ймовірно кінець ХІІ–ХІІІ ст.

4. Нижній проміжок аркбутану замурований із 
застосуванням цегли-литовки на вапняно-піщаному 
та глиняному розчинах, шари яких чергуються. 
Такі, не дуже якісні розчини з великим вмістом 
глини характерні для ХV–XVII ст.

5. Шиферна підлога досліджуваної ділянки ле-
жить нижче загального рівня підлоги XVIII ст. і 
приблизно відповідає рівню підлоги ХІІ ст., про 
що свідчить наявний підготовчий цем’янковий 
шар. Основою під шиферну підлогу слугує бетон  
з будівельного сміття, пролитого вапняним роз-
чином, тобто вона сформована під час пізніх ре-
монтів (ймовірно XVIII–XIX ст.). Однак це пони-
ження підлоги існувало й раніше (до замурування 
нижнього проміжку аркбутану), про що свідчить 
добре збережена, не забруднена патьоками буді-
вельних розчинів поверхня стіни зазначеного за-
мурування.
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Вивчення первісного наскельного мистец- 
тва — шлях до осягнення першооснов матеріаль- 
ної і духовної культури людства. У творчому пориві 
первісна людина створювала релігійні вірування і 
ритуали, міфологію і мистецтво. Вона прагнула 
проникнути в таємниці світобудови, їй були влас-
тиві філософські прозріння, розум мав здатність 
до абстрактного мислення, її суспільне життя спи-
ралося на моральні норми. Кожна окрема культура 
мала свій релігійний епіцентр, який визначав не 
тільки духовне і соціальне життя, а й впливав на всі 
його сфери. Таким сакральним місцем упродовж 
багатьох тисячоліть був пагорб Кам’яна Могила —  
унікальний пам’ятник наскельного мистецтва Пів-
нічного Причорномор’я (іл. 1).

Археологічний комплекс Кам’яна Могила роз - 
ташований недалеко від смт Мирне Мелітополь-
ського району Запорізької області і являє собою  
високий, до 12 метрів пісковиковий пагорб, в гро-
тах і печерах якого в результаті археологічних роз-
копок були виявлені наскельні зображення різних 
епох. Пам’ятник — єдине місце у Східній Європі, 
де сконцентровані малюнки, датування яких охоп-
лює історичний проміжок від епохи пізнього па-
леоліту до середньовіччя.

Походження пагорба Кам’яна Могила пов’я-
зане з існуванням 14 млн. років тому Сарматського 
моря, на дні якого утворилася мілина, що з часом 
перетворилася на кам’яний пісковик. В період та-
нення четвертинного льодовика, вода вимила на 

удк 003 .314(477 .64)

ЯроСлав Михайлов

пеТроГлІфИ каМ’ЯНої МоГИлИ  
в коНТекСТІ єдИНоГо ІСТорИко-
кУльТУрНоГо проСТорУ євразІї

анотація. У статті представлений порівняльний аналіз петрогліфів Кам’яної Могили із зразками наскельного 
мистецтва Західної Європи та Азії, проаналізовано загальні тенденції їхнього розвитку, а також відзначено наявні 
відмінності, зумовлені природним оточенням.
Ключові слова: петрогліфи, археологічний комплекс Кам’яна Могила, перехрестя цивілізацій.

іл. 1. Загальний вид Кам’яної Могили
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поверхню кам’яний острів. Під дією води й вітру 
первинний щит розколовся, а його уламки спов-
зли по піску, і виник своєрідний пагорб з гротами 
і печерами, які виявилися зручними для культових 
цілей стародавніх людей [3, с. 6].

На Кам’яній Могилі нині зафіксовано 67 міс-
цезнаходжень із зображеннями, виконаними в 
різній техніці і стилістиці на поверхні кам’яних 
плит, адже кожна історична спільність, що жила 
в Північному Причорномор’ї мала свою власну 
ідеологію і художню традицію [6, с. 240]. В осно-
вному малюнки протиралися на пісковику твердим 
каменем, утворюючи поглиблення, які лише іноді 
покривали мінеральними червоними і чорними 
фарбами.

Характерною рисою петрогліфів Кам’яної  
Могили є багатство лінійно-геометричних еле-
ментів, іноді об’єднаних в химерні групи з зоо-
морфними і антропоморфними зображеннями.  
У малюнках Кам’яної Могили виразно відчувається 
земна основа, широко використовуються образи 
реальної дійсності: звірі, птахи, люди, човни, луки, 
сліди і т.д. Але вони лише прототипи. Присутні 
тут і постійні відступи від натури, простежується 
тенденція до схематизації, прагнення і вміння ви-
ділити образо творчими засобами головне за допо-
могою елементів і деталей, яскравіше виявляючи 
специфічні особ ливості окремих образів і сцен. 
Значну частину наскельних малюнків Кам’яної 
Могили складають різного роду знаки, ідеограми 
і символи. Поруч із зображеннями тварин, птахів, 
людей видно геометричні фігури: ромби, спіралі, 
лінії, зигзаги, решітки тощо. Можливо, малюн-
ки були магічним засобом досягнення конкретної  
мети і є слідом втілення чаклунського, магічного 
обряду, що дійшов до нашого часу. Вони могли 
служити засобом передавання інформації і, таким 
чином, первісне мистецтво опосередковано, за до-
помогою міфологічних уявлень відображало дійс- 
ність того часу. Петрогліфи Кам’яної Могили були 
явно пов’язані з культом, системою вірувань і об-
рядів, світовідчуттям людей в цілому. Свідченням 
тому є місце розташування малюнків, їхній нероз-
ривний зв’язок з рельєфом пагорба, розломами 
і тріщинами в ньому, іншими природними орі-
єнтирами. Наскельні полотна — ключові точки 
культових центрів-святилищ, які формуються у 
відокремлених місцях (гротах і печерах) пісковико-
вого пагорба. Звідси з особливою масштабністю і 
наочністю сприймається навколишній простір —  
як вшир, по горизонталі, так і по вертикалі. Тут 
ніби сходяться, стикаються три основні сфери 
світобудови: підземний, земний і небесний світи. 
Священними такі ділянки, мабуть, ставали ще на-
віть до появи петрогліфів.

Таким чином, Кам’яна Могила з пізнього па-
леоліту упродовж декількох тисячоліть була святи-
лищем для жителів приазовських і причорномор-
ських степів, а кожен грот пам’ятки відігравав роль 

своєрідного вівтаря для проведення обрядових дій 
і жертвопринесення [1, с. 43].

Пагорб Кам’яна Могила безпосередньо пов’я-
заний з найближчими поселенськими і похо валь-
но-поминальними комплексами, які створили ло - 
кальний степовий ландшафт, область з релі гій но-
обрядовим центром на пісковиковому пагорбі. Це 
суттєво збільшує науково-інформаційну цінність 
петрогліфів, оскільки синхронізація різних катего-
рій археологічних пам’яток, розташованих поруч, 
дозволяє об’єктивно реконструювати історичні по-
дії минулого. Водночас для місця розташування 
Кам’яної Могили характерне збереження чима-
лої ділянки реліктового степу, який сприймався 
древнім населенням як сакральний простір. Тут 
простежується глибокий зв’язок наскального мис-
тецтва Кам’яної Могили, археологічних об’єктів і 
природного ландшафту довкола неї зі світоглядом 
стародавнього населення Північного Приазов’я.

Світове наскельне мистецтво, до якого відно-
сяться петрогліфи Кам’яної Могили, все більше 
і більше привертає увагу громадськості та міжна-
родних культурних організацій. Його розглядають 
як феномен колективної пам’яті і базову основу 
національної ідентичності разом з мовою, тери-
торією, історією та традиціями. Сьогодні ні в кого 
не викликає сумніву, що наскельні зображення зу-
стрічаються на всіх населених континентах, це за-
гальносвітовий феномен, що охоплює величезний 
часовий діапазон [2, с. 18].

Особлива цінність петрогліфів Кам’яної Моги-
ли полягає в тому, що, незважаючи на наявність у 
Східній Європі таких гірських масивів як Карпати 
і Кримські гори, присутність зображень кам’яного 
віку тут є скоріше винятком, ніж правилом. Місце-
вість довкола Кам’яної Могили відрізнялася при-
родною унікальністю, а пісковиковий пагорб, що 
домінує в ландшафті, став священним для покло-
ніння людей, світогляд і етнічна приналежність 
яких були різними. Петрогліфи Кам’яної Могили 
слід розглядати, насамперед, на тлі загальноісто-
ричного процесу від епохи пізнього палеоліту до 
середньовіччя, оскільки степовий феномен роз-
ташовувався на шляху мисливців, скотарів, земле-
робів і кочових народів, які приходили в Північне 
Причорномор’я як зі сходу, так і з заходу [ 3, с. 11]. 
У загальноєвропейському контексті, пам’ятка ста-
родавньої історії археологічний комплекс Кам’яна 
Могила репрезентує, насамперед, становлення і 
розвиток індоєвропейської цивілізації на терито-
рії України. В епоху міді-бронзи на рубежі III–II 
тис. до н.е. в гротах Кам’яної Могили з’являються 
пет рогліфи, пов’язані з ведичними персонажами 
індо арійського кола пам’яток. Одним з головних 
вів тарів ямно-катакомбного часу на Кам’яній Моги-
лі є грот № 55, де знаходиться скульптура голови 
дракона-вешапа, поширений в давнину на Кавказі 
(Вірменія, Грузія, Азербайджан) міфічний образ 
злого духа кількох стихій (іл. 2). Найближча ана-
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логія кам’яномогильській хтонічній істоті відома в 
гімнах Рігведи, де в головному подвигу Індри опи-
саний дракон Вритру, співвідноситься з названою 
скульптурою [4, с. 48].

Підтвердженням існування індоєвропейської 
традиції на Кам’яній Могилі є малюнки з грота 
Бика, який є унікальним явищем у духовній культу-
рі племен Північного Причорномор’я епохи енео-
літу — ранньої бронзи. Він слугував своєрідним 
вівтарем для вшанування культу бика, пов’язаного 
з космогонічними і календарними уявленнями ста-
родавніх жителів Північного Приазов’я. Комплекс 
малюнків з цього грота співвідноситься з ямною 
культурно-історичною спільнотою, однією з ско-
тарських культур Євразії, — найпотужнішим етно-
історичним масивом, що заселив простори півдня 
Східної Європи і мав зв’язки як з Північним Кавка-
зом (Майкоп), так і з західним регіоном (Трипілля) 
[4, с. 123].

Порівняльний аналіз малюнків Кам’яної Мо-
гили із зразками світового наскельного мистецтва 
дозволяє визначити роль даної пам’ятки як об’єд-

нуючої ланки між первісним мистецтвом Азії та 
Західної Європи [5, с. 4]. Велика кількість і широке 
розповсюдження наскельних зображень на тери-
торії земної кулі, величезні хронологічні рамки 
їхнього існування свідчать, що йдеться про фун-
даментальне явище. Осягаючи його сенс, загальні 
особливості та закономірності, глибше зрозуміємо 
й окремі прояви, включно з такими конкретними 
пам’ятками, як петрогліфи Кам’яної Могили.

Основним центром первісного мистецтва Єв-
ропи вважається Франко-Кантабрійський регіон, 
однак його малюнки обмежені тільки періодом па-
леоліту, тоді як в гротах Кам’яної Могили продов-
жують з’являтися наскельні зображення і в наступні 
епохи. Малюнки пізнього палеоліту, виявлені в 
гротах Кам’яної Могили, за своїм складом обра-
зів і призначенням не відрізняються від малюнків, 
знайдених у Західній Європі, на Уралі та в Сибіру  
[4, с. 22]. Можна вважати, що однаковий ступінь 
розвитку людини, тотожність світовідчуття зумо-
вили появу в різних частинах землі однакового по 
суті мистецтва (іл. 3).

Потрібно відзначити, що традиція викорис-
тання печер як специфічної форми організації сак-
рального простору в Західній Європі поступово 
згасає, тоді як на Кам’яній Могилі ця традиція про-
довжує зберігатися аж до пізнього середньовіччя.

Аналогічним пам’ятником Кам’яній Могилі 
на європейському континенті є долина Коа (Пор-
тугалія) і Сьєга-Верде (Іcпанія). Петрогліфи цих 
територій датуються пізнім палеолітом, частко-
во неолітом. Тут ми зустрічаємо реалістичні зо-
браження, від яких наскельні малюнки Кам’яної 
Могили відрізняються більшою схематичністю і 
символічністю. Однак петрогліфи Кам’яної Моги-
ли охоп люють значно ширший проміжок часу, до 
того ж вони розташовані в гротах і навісах, а не на 
відкритих ділянках скельних утворень [6, с. 241].

іл. 3. Зображення сцен полювання лучників на тварин: 1 — Леванто (Іспанія); 2 — Кам’яна Могила (грот № 61)

1 2

іл. 2. Скульптура голови дракона-вешапа,  
Кам’яна Могила, епоха бронзи (грот № 55)
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Ще одна пам’ятка, подібна до Кам’яної Мо-
гили, розташована в Італії на території долини 
Валь-Камоніка. Тут знаходиться одна з найбільших 
у світі концентрацій петрогліфів, які продряпані 
на окремих кам’яних плитах, вертикальних ске-
лях, окремо розташованих каменях. Петрогліфи 
Валь-Камоніки представлені зображеннями тва-
рин, людей, зброї, символів, часто зустрічаються 
складні композиції. Стилістично спостерігається 
певна схожість кам’яномогильських петрогліфів із 
зображеннями Валь-Камоніки (іл. 4).

Окремі образи — солярні знаки, зображен-
ня стоп на Кам’яній Могилі — знаходять пара-
лелі в мистецтві епохи бронзи серед петрогліфів 
Скандинавії: Богуслен (Швеція) і Альта (Норвегія). 
Скандинавські малюнки, так само, як і зображення 
Кам’яної Могили, відображають релігійні уявлення 
та міфи місцевого населення від палеоліту до епохи 
металу, вони характеризують світогляд стародав-
нього населення двох суміжних регіонів Євразії — 
Крайньої Півночі і Великого Степу. Особливістю 
петрогліфів Кам’яної Могили є їхня локалізація в 
межах одного пагорба, на відміну від розкиданих 
пам’ятників Скандинавії [6, с. 241].

Аналоги петрогліфам Кам’яної Могили часто 
знаходять на Кавказі. Петрогліфи Гобустана (Азер-
байджан) охоплюють значний проміжок часу: від 
мезоліту до сьогоднішнього дня, проте в основно-
му вони датовані епохою бронзи. Гобутсан пред-
ставляє східну традицію зображень малюнків, тоді 
як на Кам’яній Могилі ми бачимо тільки відгомін 

цих традицій, до того ж концентрація петрогліфів 
у гротах пісковикового пагорба набагато вища, по-
рівняно з відомими пам’ятками Кавказького регіону 
[6, с. 242].

Дуже близькою за аналогією до Кам’яної Мо-
гили за контекстом розміщення і фігурації є па-
м’ятка археологічного ландшафту з петрогліфами 
в Тамгали на території сучасного Казахстану (іл. 5). 
Тамгалинські петрогліфи, які датуються від епохи 
бронзи до середньовіччя, виконані на скельному 
виступі у великій степовій западині. Присутність 
тут кам’яних вівтарів і могильників свідчить про 

іл. 5. Зображення биків: 1, 2 — Тамгали (Казахстан); 3 — Кам’яна Могила (грот № 9)

іл. 4. Зображення людських стоп (слідів):
1 — Валь-Камоніка (Італія);  

2 — Кам’яна Могила (грот № 34)

1 2

1 3

2



– 164 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

те, що в давнину це місце було значним культовим 
центром для кочових племен. Слід зазначити, що 
Кам’яна Могила також репрезентує культове міс-
це кочового населення степу, однак її петрогліфи 
охоплюють значно ширший часовий проміжок. 
Характерною особливістю Кам’яної Могили є 
менша кількість реалістичних зображень, оскіль-
ки основний масив малюнків тут представлений 
різноманітними символами. Різниця також є і в 
розміщенні зображень: в Тамгали петрогліфи зна-
ходяться під відкритим небом, тоді як для Кам’яної 
Могили характерним є зосередження зображень 
в закритому просторі гротів і навісів, а також від-
мінність у функціональному призначенні самого 
пагорба — як святилища [6, с. 243].

Територіально найближчою аналогією Ка м’я - 
ній Могилі є комплекс петрогліфів неподалік від 
хутора Скельновський (Ростовська область, Росій-
ської Федерації). Його лінійно-геометричні зоб - 
раження й поодинокі постаті перегукуються з окре-
мими композиціями Кам’яної Могили. Однак у 
Скельновському комплексі петрогліфи сконцен-
тровані на одній плиті і характеризують епоху 
бронзи [6, с. 240].

Таким чином, можна констатувати, що Кам’я - 
на Могила в стародавні часи посідала особливе 
місце в духовній культурі давніх жителів Північного 
Причорномор’я. Археологічна спадщина піско-
викового пагорба може розглядатися як феномен 
культури на перехресті існування цивілізацій і 
пов’язана, насамперед, з проблемою збереження 
історичної пам’яті. Дослідник Кам’яної Могили  
М. Я. Рудинський писав: “… комплекс зображень 
кам’яної могили якоюсь мірою є одним із проявів того 
світогляду, який складався в цю епоху в межах широкого 
історико-культурного поясу, що простягнувся через старий 
світ між індією та європейським узбережжям атлан-
тики” [7, с. 140].

Кам’яна Могила не має прямих аналогів се-
ред світової археологічної спадщини, вона є уні-
кальним явищем в східноєвропейському регіоні і 
відповідає критеріям ЮНЕСКО щодо внесення 
пам’ятки до Списку всесвітньої спадщини [8, с. 59].  
В 2006 році від держави Україна археологічна па-
м’ятка Кам’яна Могила була внесена до Попере-
днього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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петроГлиФы Каменной  
моГилы в КонтеКсте единоГо  

историКо-КультурноГо  
пространства евразии

Ярослав михайлов
аннотация. В статье представлен сравнительно-сопо-
ста вительный анализ петроглифов Каменной Могилы 
с образцами наскального искусства Западной Европы 
и Азии, анализируются общие тенденции их развития, 
а также отмечаются существующие различия, обуслов-
ленные природным окружением.
Ключевые слова: петроглифы, археологический комп-
лекс Каменная Могила, перекресток цивилизаций.

peTroGlyphs of The sTone  
Grave in The conTexT  

of a common hisTorical  
and culTural space  

of eurasia
Yaroslav Mykhaylov

annotation. The article shows the contrastive and compara-
tive analysis of  the Stone Tomb petrogliphs with samples 
of  the Western Europe and Asia rock art, as well as the 
analysis of  common tendencies of  their development and 
existing differencies, determined by the natural surround-
ing, are shown.
Key words: petroglyphs, archaeological complex of  the 
Stone Grave, a crossroads of  civilizations.
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Кам’янець-Подільський належить до тих міст 
України, історична забудова яких сильно постраж-
дала і навіть була втрачена в результаті Другої сві-
тової війни. Найбільше шкоди завдано житловому 
фонду міста. Так, із 555 будівель (станом на 1941 р.),  
які формували Старе місто, вціліло лише 169  
[1, с. 18]. Із 32 кам’яниць XVI–XVIII ст. вціліло 
лише 4 [21, арк. 19].

Питанню руйнування забудови міста в роки 
війни вже приділялася увага, проте початок прове-
дення реставраційних робіт на об’єктах культурної 
спадщини в повоєнні роки залишається маловив-
ченим в історіографії [13; 14].

Зруйнований війною історичний Кам’янець 
потребував відродження своєї архітектурної спад-
щини. Для повоєнних років характерним було по-
ступове становлення пам’яткоохоронної роботи. 
Зрозуміло, що відбудовувалися, в першу чергу, по-
шкоджені промислові об’єкти. Актуальним було 
відновлення житлово-комунального господарства. 
І менше уваги приділялося пошкодженим пам’ят-
кам архітектури.

Характерним для повоєнного часу було не від - 
новлення пошкоджених цінних історичних буді-
вель, а руйнування їх для будівництва нових. По-
рівнюючи фотографії міста, зроблені одразу після 
війни, і фотографії 1950-х років, бачимо руйна-
цію забудови центральної частини Старого міста. 
Більшість історичних будинків було знесено для 
реалізації будівництва нового міського центру, про-
ект якого, з притаманними для радянського часу 
типовими новобудовами, на щастя залишився на 
папері [17, арк. 41].

Нищення Старого міста продовжувалося і піс - 
ля війни. Так, рішенням міськвиконкому було на-
віть створено контору з розбирання пам’яток ста-
ровини на будівельний матеріал. На що художник, 
член Української асоціації захисту історичного 
середовища, А. Васильєв вказував, що: “в цей час 
з’явилися й так звані “шедеври архітектури” у вигляді 

сараїв, гаражів, причеп для палива, а фундаменти з під-
валами зруйнованих будинків поросли чагарниками. Ось 
так зберігали старе місто для майбутніх поколінь… 
За часи сталінського свавілля [старе місто] переживало 
злочинний вандалізм — знищення пам’яток історії та 
архітектури, культових споруд, історичних оборонних 
і фортечних укріплень. Пригадую з болем у серці, як по-
варварськи, планово знищувалися старі кладовища міста —  
музеї просто неба з пам’ятками…” [3, с. 4].

Після перших двох повоєнних років характер 
будівельних і ремонтних робіт у Старому місті змі-
нився. Починаючи з 1947 р., на замовлення Управ-
ління головного архітектора міста розпочалися 
протиаварійні і ремонтно-консерваційні роботи 
на окремих пам’ятках архітектури [14, с. 122].

Однією з перших організацій, якій було до-
ручене відновлення культурної спадщини України, 
став Трест з будівництва монументів та реставрації 
пам’яток архітектури, створений рішенням Ради 
Міністрів СРСР від 9 травня 1946 р. У 1947 р. Трест 
отримав назву “Будмонумент” (пізніше Україн-
ське спеціальне науково-реставраційне виробниче 
управління — УСНРВУ). Він підпорядковувався 
Управлінню у справах архітектури при Раді Мініст-
рів УРСР. Перед “Будмонументом” було постав-
лене завдання вивчення, обстеження, фіксації, а 
також виготовлення проектів й виконання робіт 
з консервації та реставрації пам’яток архітектури. 
Тому зусилля реставраторів, головним чином, були 
спрямовані на консерваційні заходи і відновлення 
пошкоджених в часи війни пам’яток архітектури 
[10, с. 7].

Між Управлінням архітектури міста і трестом 
“Будмонумент” було укладено договори на про-
ведення ремонтно-реставраційних робіт [5, арк. 2].  
Трестом зроблено перші кроки у проведенні рес-
тавраційних робіт на об’єктах культурної спадщи-
ни Кам’янця-Подільського. Так, було виконано 
обміри Башти костьолу домініканів [23, арк. 1–6].  
Того ж року проведено історичні та натурні до-
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слідження із виготовленням відповідної докумен-
тації для подальшого проведення ремонтно-рес-
тавраційних робіт на дзвіниці Домініканського 
костьолу, а також Руської брами [24, арк. 1–39; 19, 
арк. 1–29].

На той час виготовлення проекту реставрації 
передбачало проведення таких робіт, як: підготовка 
історичного матеріалу, обстеження пам’ятки, фо-
тофіксація, архітектурно-археологічні досліджен-
ня, підготовка науково-реставраційного завдання 
і про екту реставрації, виготовлення кошторисної 
документації та експертний висновок. У 1946 р. 
комплект такої документації було підготовлено для 
реставрації складової комплексу Старої фортеці — 
башти Денної [4, арк. 8].

Перша обмірна фіксація комплексу фортеці 
(Старого замку) була виконана в 1946 р. студента-
ми Московського архітектурного інституту. Того 
ж року архітектурні дослідження замку провів  
П. Юрченко. У 1950-ті рр. вивчення комплексу 
фортеці, зокрема башти Денної, провела Т. Бу-
дянська. Це було зроблено з метою виготовлення 
проекту реставрації башти [22, арк. 21–22].

В 1947–1948 рр. П. Захарченко розробив про-
ект реставрації Дзвіниці костьолу домініканів (XIV– 
XVIII ст.) [14, с. 134]. На Башті вірменського кос - 
тьолу (XVI ст.) влаштували покриття з ґонту, прове-
ли розчистку тріщин, а також відновлено дерев’яні 
сходи [20, арк. 2–9].

У 1947 р. Ю. Нельговський та М. Тищенко під-
готували проект реставрації першої черги будинку 
Польського магістрату (XVI–XVIII ст.) [14, с. 134]. 
У 1948 р. проект було затверджено в управлінні 
архітектури при Раді Міністрів УРСР [25, арк. 1–5]. 
У 1954–1955 рр. проект реалізовано (архітектори 
Ю. Нельговський та П. Захарченко) Львівською 
спеціалізованою науково-реставраційною вироб-
ничою майстернею (ЛСНРВМ) під керівництвом 
Управління головного архітектора міста і тресту 
“Будмонумент” [17, арк. 66–67; 18, арк. 1–14].

У 1956 р. відреставровано Вірменський коло-
дязь (1638 р.) [12, с. 2]. В основу проекту реставрації 
було покладено принцип відновлення пам’ятки у 
початковому вигляді за винятком інтер’єру, який 
вирішували з урахуванням розміщення в ньому 
торгової точки з продажу безалкогольних напоїв 
[7, арк. 12].

Консерваційно-реставраційні роботи на комп-
лексі Руської брами (XVI–XVIII ст.) виконувалися 
у 1955 р. На об’єкті влаштували тимчасові дахи, 
відтворили первісний вигляд дерев’яної бойової 
галереї. Автори проекту архітектори В. Дзядик 
та Б. Юрчук — співробітники Львівської філії 
Державного інституту проектування міст (Діпро-
місто). Ними ж підготовлено проект консервації 
Кушнірської башти (XVI ст.) і Турецьких бастіонів  
(XVIІ ст.) [14, с. 122].

У 1958 р. проектною організацією — Київське 
відділення “Укргіпродортранс” було складено про-

ектне завдання на реконструкцію Замкового мосту 
[16, арк. 14].

Наступного, 1959 р. Є. Пламеницькою розроб-
лено проект реставрації костьолу францисканців 
(XV, XVII–XIX ст.). А в 1959–1960 рр. нею, спільно 
з В. Петичинським виконано реставраційні роботи 
будинку Потоцького (1755 р.) [14, с. 122, 134]. На 
ремонтно-реставраційні роботи будинку Чорто-
рийських (XVI ст.) у 1951 р. витрачено близько 
100 тис. крб. [6, арк. 1]. В 1958 р. на реставрацію 
Старої фортеці планували виділити 350 тис. крб. 
[7, арк. 25].

Щодо фінансування. У 1946–1947 рр. готува-
лася документація для проведення ремонтно-рес-
тавраційних робіт. Зокрема, вартість проектних 
робіт башти Денної (XV ст.) становила 33 тис.  
947 крб., башти Нової (1542 р.) — 41 тис. 459 крб., 
Тріумфальної арки (1781 р.) — 8 тис. 650 крб., До-
мініканського костьолу (XIV–XVIII ст.) — 21 тис.  
846 крб., Вірменського костьолу (XVI ст.) — 20 тис.  
931 крб., Руської брами (XVI ст.) — 26 тис. 315 крб.  
[4, арк. 1–8].

Під час ремонтних робіт, проведених на окре-
мих пошкоджених будівлях, залишено невідтво-
реними поруйновані архітектурні елементи. Ця 
проблема була характерною для всіх міст України, 
багатих на історичну архітектуру, зокрема й для Ка-
м’янця-Подільського. Звідси постає проблема від-
новлення автентичного вигляду будівлі, яка репре-
зентувала первісний авторський задум [1, с. 257].  
У цьому контексті прикладом слугує перебудований 
в повоєнні роки колишній будинок губернатора. 
Головний фасад будинку було суттєво змінено. За-
лишилися невідтвореними колони, які існували до 
війни — сліди перебудови первісного проекту Яна 
де Вітте, виконаного наприкінці ХVIII ст.

Окрім консерваційних, ремонтно-рестав ра-
ційних робіт, у Старому місті проводилося будів-
ництво нових будинків. Забудова Старого міста і 
навколишніх територій регулювалася генераль-
ними планами. У 1948 р. Державним інститутом 
проектування міст УРСР було підготовлено гене-
ральний план Кам’янця-Подільського (архітектори 
Л. Лемиш, А. Миронович). Виконання його було 
подібним до генплану 1937 р. (архітектори А. Ка-
сьянов, В. Новиков, С. Клевецький), яким перед-
бачалося поштучне збереження унікальних елемен-
тів архітектурно-історичного середовища Старого 
міста. Відповідно до генплану 1948 р. планували 
випрямлення деяких вулиць та прокладання нових, 
злиття дрібних кварталів у більші. Пошкоджені 
будівлі мали бути знесені, а звільнені території озе-
ленені [17, арк. 55–56, 65].

15 грудня 1952 р. було підготовлено “Список 
переданих на відновлення житлових будинків, куль-
турно-просвітних та інших будівель, зруйнованих 
в період тимчасової німецької окупації в м. Ка м’ян-
ці-Подільському” [17, арк. 41]. Станом на початок 
1950-х рр. проведено відновлювальні роботи на 
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36 об’єктах архітектурної спадщини (переважно 
житлові будинки), 6 з яких були архітектурними 
ансамблями [15, с. 49]. Особливо цінні об’єкти ар-
хітектури після ремонтно-реставраційних робіт по-
чали використовуватися під музейні приміщення. 
Так, музейним закладом став Будинок польського 
магістрату. Костьол францисканів пристосували 
під проектний заклад [14, с. 122]. З 1946 р. у Ка-
федральному костьолі знаходився відділ атеїзму 
історичного музею [9, с. 165].

Наприкінці 1950-х років архітектурне середо-
вище Старого міста являло собою забудову з одно- 
та двоповерховими будинками, а подекуди й три-
поверховими житловими та адміністративними 
будівлями. Щільна історична забудова міста була 
втрачена в роки війни. Тому, враховуючи наяв-
ність вільних земельних ділянок, передбачалося 
збудувати на території Старого міста близько 30 
будинків. Орієнтовна житлова площа новобудов 
мала становити 10 тис. м2, враховуючи, що наяв-
на житлова площа була близько 20 тис. м2 (варто 
зауважити, що в той час на території Старого міс-
та розквартировувалося близько 4 тис. чол.) [16,  
арк. 6, 10].

Також тут для населення було запроектовано 
кінотеатр на 200 місць, продуктові і промтоварні 
магазини, їдальню, дитячий садок і ясла, гаражі для 
машин індивідуального користування. 

Площу Вір менський ринок (тоді — Радянську) 
використовували для стоянок автотранспорту [16, 
арк. 12–15].

У 1958 р. відповідно до підготовленого про-
екту червоних ліній, передбачалося облаштування 
невеликих скверів у різних районах Старого міс-
та. Їх планували розбити на вільних від забудо-
ви ділянках, що з’явилися в результаті руйнувань 
архітектури в роки війни. Схили біля р. Смотрич 
вирішували терасоподібно, у вигляді вільних пар-
кових доріжок зі сходами і пандусами, з видовими 
майданчиками, що враховували стрімкі перепади 
рельєфу [16, арк. 12–14]. Так, у 1962 р. на місці 
розібраних на території площі Польського ринку 
середньовічних будинків, розбили сквер, відкриття 
якого приурочили до 900-річчю з часу заснування 
міста [17, арк. 41].

Окремі будівлі Старого міста активно вико-
ристовували під промислові об’єкти. Наприкінці  
1950-х рр. більше п‘яти гектарів території Старо-
го міста, включаючи історичні будинки, викорис-
товували під промислові підприємства. Тут розмі-
щувалася тютюнова, трикотажна, швейна фабри ки, 
пивоварний і обозобудівельний заводи, артіль “Чер-
воний ткач”, міськхарчкомбінат, друкарня тощо  
[2, с. 7] До 1958 р. приміщення Нової фортеці ви-
користовувалося під склад пального [7, арк. 32]. 
Відповідно до затвердженого в 1950-х рр. генераль-
ного плану міста, вищевказані об’єкти промисло-
вості передбачали залишити на території Старого 
міста. Незважаючи на те, що існувала необхідність 

винести їх поза межі архітектурно-історичного се-
редовища для належного збереження об’єктів архі-
тектури, рішення влади було остаточним. Водно- 
час відкриття нових підприємств не передбачалося 
[16, арк. 6].

Характерним для цього періоду була передача 
пам’яток в оренду. Так, у 1951 р. було укладено  
3 договори оренди і 26 охоронних зобов’язань на 
пам’ятки архітектури, які перебували в користуванні 
держустанов [6, арк. 1]. Умови охоронно-оренд- 
них договорів передбачали сплату орендарем не-
устойки в розмірі 20 тис. крб. в разі порушення ним 
правил експлуатації пам’ятки. При повторному по-
рушенні умов, орендар мав звільнити приміщення, 
договір розривали [8, арк. 36].

У Старому місті знаходилися адміністративні 
та культурно-освітні заклади. Зокрема, Кам’янець-
Подільський райвиконком, районний суд, бібліо-
тека, педагогічний інститут, середня сільськогос-
подарська школа, школа десятників, ветеринарна 
школа і міська середньоосвітня школа на 920 учнів 
[16, арк. 6–7]. На вул. Троїцькій, на місці зруйнова-
них будинків, було споруджено в стилі сталінсько-
го класицизму будинок райкому КПУ [15, с. 49].  
В 1958 р., використавши 5 поруйнованих будинків, 
побудовано триповерховий кам’яний будинок у 
західній частині площі Польського ринку, який 
використовувався під обласну школу управління та 
гуртожиток [21, арк. 30]. У східній частині площі 
аналогічним способом було збудовано триповер-
хову будівлю школи.

Новозбудовані будинки громадського і про-
мислового використання були несумісні з навко-
лишнім архітектурно-історичним середовищем. 
Решту звільненої від руїн території центральної 
площі не забудовували, тому що були нарікання 
на містобудівну концепцію розвитку Старого міста 
в пресі [17, арк. 66].

У 1960-х роках ситуація в охороні культурної 
спадщини Кам’янця-Подільського дещо змінилася. 
Тоді одночасно ремонтно-реставраційними робо-
тами було охоплено ряд пам’яток архітектури. З 
1960 р. виконання підрядних реставраційних робіт 
переходить до Кам’янець-Подільської виробни-
чої дільниці Львівської міжобласної спеціальної 
науково-реставраційної виробничої майстерні 
(ЛМСНРВМ). В цей час консерваційна і фрагмен-
тарна реставраційна діяльність зорієнтовується на 
фортифікаційні об’єкти. За відсутності належного 
фінансування, реставраційні роботи проводили-
ся не систематично або вибірково. Наявні кошти 
спрямовували на першочергові протиаварійні ро-
боти.

Таким чином, наприкінці 1940-х рр. у Кам’ян-
ці-Подільському започатковано проведення ре-
монтно-реставраційних та консерваційних робіт 
на найбільш цінних об’єктах міської культурної 
спадщини. Місцевою владою було зроблено пер-
ші кроки в напрямку реставрації та консервації 

Пагор В. започаткування реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини кам’янця-подільського …
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об’єктів культурної спадщини. Роботи в цей час 
мали здебільшого протиаварійний та ремонтно-
консерваційний характер. Відбувалося становлен ня 
наукових досліджень пам’яток, готувалась докумен-
тація для проведення протиаварійних і ре монтно-
реставраційних робіт, утверджувався підхід, спря-
мований на фрагментарну реставрацію об’єктів 
культурної спадщини. Водночас з політикою, спря-
мованою на збереження визначної архітектури, в 
перші повоєнні роки здійснювалося руйнування 
так званих “малозначущих” об’єктів архітектури — 
переважно це були пошкоджені житлові будинки 
XVIII–XIX ст. Обраний владою шлях упорядку-
вання Строго міста визнають хибним лише в піз-
ніші роки, коли буде усвідомлене необґрунтоване 
звільнення міста від руїн військового часу шляхом 
проведення безпідставного руйнування історичних 
будинків.

У 1970-х рр. Старе місто оголошене держав-
ним історико-архітектурним заповідником. Піз-
ніше, під час проведення численних досліджень 
окремих пам’яток та архітектурно-історичного 
середовища міста, вирішено відновлювати втра-
чені житлові будинки. Однак саме 1950-ті рр. були 
часом становлення основних підходів у фрагмен-
тарній реставрації об’єктів культурної спадщини 
Кам’янця-Подільського, які дали поштовх подаль-
шим дослідженням і комплексним реставраційним 
роботам.
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загалом 64,5 100
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начало реставрационных раБот  
на оБъеКтах КультурноГо наследия 

Каменец-подольсКоГо  
в послевоенный период  

(Конец 1940-х – 1950-е гг.)
валентин Пагор

аннотация. В статье речь идет о проведении первых 
научно-исследовательских, ремонтно-реставрационных 
и консервационных работ объектов культурного насле-
дия г. Каменца-Подольского в послевоенные времена. 
Рассматриваются вопросы финансирования реставра-
ционных работ, передачи памятников в аренду, дости-
жения и просчеты организации охраны памятников 
истории и культуры.
Ключевые слова: Каменец-Подольский, реставрация, 
консервация, достопримечательности, культурное на-
следие.

sTarT of resToraTion worK on objecTs 
of culTural heriTaGe KamianeTs-

podilsKy in The posTwar period  
(laTe 1940’s – 1950’s)

Valentin Pahor
annotation. This article is the first language of  the organiza-
tion of  research, repair and restoration and conservation work 
on objects of  cultural heritage of  the city Kamianets-Podilsky 
in post-war times. Questions of  funding restoration work, the 
transfer of  monuments to rent, achievements and shortcom-
ings organization of  historical and cultural monuments.
Key words: Kamianets-Podilsky, restoration, conservation, 
attractions, cultural Heritage.

Пагор В. започаткування реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини кам’янця-подільського …
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Чигиринщина на своїх теренах має 98 пам’яток 
культурної спадщини [1, с. 10]. Три з них присвяче-
ні засновникові Української козацької держави —  
Війська Запорізького — Б. Хмельницькому, се-
ред яких чільне місце належить “Монументові на 
ознаменування боротьби українського народу під 
проводом Б. Хмельницького” — пам’ятці монумен-
тального мистецтва, що знаходиться на території 
комплексної пам’ятки ландшафту, історії й архітек-
тури національного значення — “Замкова гора” 
Національного історико-культурного заповідни-
ка “Чигирин” (постанова КМУ від 10.10.2012 р.  
№ 929).

Замкова гора вперше була зображена на 
“Справж ньому і точному іхнохрафічному плані 
міста і замку Чигирина на Україні …” у серпні 
1677 року, який зберігається в дипломатичному 
архіві Міністерства закордонних справ Франції у 
Парижі та на малюнку з Літопису Самійла Велич-
ка, що висвітлює події 1677 року, а також на плані 
Чигиринської фортеці у “Щоденнику 1677–1678”  
П. Гордона 1678 року [13, с. 63].

Аналізуючи ці документи, приходимо до вис-
новку, що у другій половині ХVІІ ст. на місці сучас-
ного пам’ятника Б. Хмельницькому знаходилися 
“мури заламаної мисової частини з гарматними 
отворами” [4, с. 36] Чигиринського замку.

Майже через два століття Т. Г. Шевченко на-
пише акварель “Чигирин з Суботівського шляху” 
(1845), де на дальньому плані — Замкова гора. Ми-
сову частину зруйнованої фортеці увінчує хрест, 
який добре видно на малюнку К. Пржичиховського 
(1865). Факт встановлення хреста на “польській 
горі” в Чигирині польський історик та письмен-
ник Ф. Равіта-Гавронський в додатку до “Газети 
Львівської” (№ 29 за 1901 р.) коментує так: “… 
стояв колись хрест камінний в пам’ять, що з цього місця 
син хмельницького стріляв до суботова, до батька, і збив 
хрест на суботівській церкві камінній” [5, с. 166].

На зламі ХІХ–ХХ ст. на місці кам’яного хрес-
та була побудована “башта пожежна — каланча” 
[5, с. 97]. Відомий історик Д. Дорошенко, що в 
1913 р. побував у Чигирині, згадує у “Подорожніх 
враженнях і замітках “По рідному краю”: “а на 

горі, на краєчку, що гострим кінцем навис над чигирином, 
стоїть деревляна пожарна будка-башта невеличка”. Ар-
хівні джерела, датовані 1923 р. інформують: “на 
північно-західному боці гори стоїть каланча, построєнна 
заходами чигир[инського гор[оцького] голови українофіла 
Підгородецького, на якій мається дата заснування міста 
в 1512 році відомим лицарем Байдою” [6, с. 60].

Згадану тут каланчу також добре видно на 8-ми 
листівках власника “Изданіє фотографіи, книж-
наго и писчебумажнаго магазина М. Сквирскаго, 
Софіевская ул. 28” [19], які датуються початком  
ХХ ст.

Упродовж століть Замкова гора була місцем 
проведення урочистостей. Цей факт підтверд- 
жують дві листівки М. Сквірського та А. Кагана 
“Юрьевский парад на горює” (кінець ХІХ – по-
чаток ХХ ст.), а також “Спогади й пам’ятки про 
козацькі часи в Чигирині [20 рр. ХХ ст.] Івана Лю-
того”. Мандрівник І. Лютий пише “… Про гору дід 
грицько лопатченко (грицик) росказує: “на горі обирали 
гетьмана. на горі ж щовесни на Юрія козаки святили свою 
зброю… на згадку останніх подій чигиринці ще недавно 
весною, 23 квітня справляли “Юрія”. в цей день після 
урочистої служби в церквах все населення йшло хресним 
ходом з усіх 4 (церков) правили там молебінь, трапезу-
вали, а потім справляли гулянки. стріляли з рушниць, 
а надвечір палили смолу в перерізах; обмотували колеса 
соломою, вмочали в смолу, запалювали й котили з гори 
в тясмин. молодь гуляла до пізьньої ночі. тільки після 
розрухів 1905 р. занепав цей звичай” [16, с. 4].

У 20–30 роках ХХ ст. черговий пожежник на 
каланчі не лише спостерігав за надзвичайними си-
туаціями, що відбувалися у селищі Чигирин (1926– 
1954 рр.) і прилеглих до нього територіях, а й 
сповіщав жителям впродовж дня котра година. За 
допомогою церковного дзвона мешканцям пові-
домляли не лише про стихійні лиха чи пожежі, 
але в такий спосіб скликали й на урочистості, що 
традиційно відбувалися на Замковій горі.

Під час німецько-фашистської окупації 
(7.08.1941–12.12.1943 рр.) пожежна вежа не функ-
ціонувала. Вночі 12 грудня 1943 р. солдати 4 гвар-
дійської армії 2-го Українського фронту (під ко-
мандуванням генерала-лейтенанта І. В. Галаніна) 

удк 94 (477 .46)

алла перепелицЯ

МоНУМеНТ На озНаМеНУваННЯ  
БороТьБИ УкраїНСькоГо НародУ  

пІд проводоМ Б. хМельНИцькоГо
анотація. На підставі архівних документів досліджено пам’ятку монументального мистецтва “Монумент на озна-
менування боротьби українського народу під проводом Б. Хмельницького”, що входить до “Переліку об’єктів 
культурної спадщини” Національного історико-культурного заповідника “Чигирин”.
Ключові слова: Чигирин, Б. Хмельницький, пам’ятка монументального мистецтва, пам’ятки культурної спадщини.
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Перепелиця А . Монумент на ознаменування боротьби українського народу під проводом Б . хмельницького

на каланчі встановили червоний прапор. Його, як 
і камінь із написом “Чигиринъ основан в 1512 г. 
князем Дм. Вишневецким Байда”, що знаходив-
ся на північній стіні каланчі, добре видно у доку-
ментальному фільмі “У стародавньому Чигирині” 
(кіно оператор Є. Єфімов, січень 1944 р.).

У 50–60-х рр. ХХ ст. каланча була улюбленим 
місцем відпочинку молоді. В горобину ніч 1965 р. 
сильний вітер зніс дах пожежної вежі [8].

Постанова РМ УРСР від 25.08.1965 р. “Про 
організацію республіканського добровільного то-
вариства охорони пам’ятників історії і культури” 
(УТОПІК) відіграла значну роль у відродженні па-
м’яток культурної спадщини Чигиринщини. Ви-
конком районної ради на виконання даної постано-
ви ухвалив рішення № 134 від 18.03.1966 р., згідно 
з яким було створено комісію “По виявленню та 
взяттю на облік пам’ятників історії та археології на 
території району”, котру очолив керівник райвід-
ділу культури В. П. Заїченко [17, с. 123].

У час, коли в усьому СРСР готувалися до свят-
кування 50-річчя встановлення радянської влади, у 
Чигирині також виконувались роботи з благоуст-
рою: будівництво і ремонт шляхів, тротуарів, озе-
ленення Замкової гори. На Чигиринщині, відпо-
відно до постанов Ради Міністрів від 28.08.1965 р. 
і 28.03.1966 р. та рішення виконкому обласної ради 
депутатів трудящих № 66 від 12.10.1966 р. у листо-
паді 1966 р. було сформовано Районне товариство 
пам’ятників історії і культури. Товариство прове-
ло значну роботу зі створення матеріальної бази, 
здійс нило ряд практичних заходів з відтворення 

об’єктів культурної спадщини краю. Завдяки його 
плідній роботі обласне керівництво ухвалило низку 
важливих рішень. Так, у 1966 р. виконком Чер-
каської облради затвердив постанову “Про заходи 
по впорядкуванню історичних місць, пов’язаних 
з життям і діяльністю Б. Хмельницького”. Нею 
передбачалось встановлення пам’ятника Б. Хмель-
ницькому, а також складання проекту благоустрою 
Богданової гори у Чигирині. Керуючись поста-
новою, Обласна організація УТОПІК замовила 
у республіканських майстернях Держбуду УРСР 
скульптурну фігуру Б. Хмельницького [18, с. 124]. 
На кошти районної організації УТОПІК було про-
ведено роботи з благоустрою Богданової гори на 
суму 8732 крб.

За проектом, розробленим районним архітек-
тором С. Гненним, основою постаменту пам’ят- 
ника слугував перший ярус пожежної вежі, з пів-
нічного боку якого були викарбувані слова про 
засновника міста. Фундамент каланчі був такий 
міцний, що його зривали вибухівкою. Залишки 
будівельного матеріалу з каланчі використали для 
побудови постаменту, на якому встановили фігу-
ру Б. Хмельницького. Фігуру гетьмана повернули 
ли цем до архітектурного ландшафту міста. Геть-
манська булава, що знаходилась “у правій руці 
вказувала на північний-схід, у бік Росії, а в лівій —  
розгорнута грамота про возз’єднання цих двох дер-
жав”. Скульптура була виготовлена з нестійкого 
матеріалу (склобетону). Її висота — 8 м, а висота 
постаменту — 7 м [19, с. 1]. Монументальну дошку 
з написом вмонтували в східну стіну постамента. 

іл. 1. М. С к в і р с ь к и й. Юріївський парад на горі. Світлина 1911–1914 рр.
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Автори пам’ятника — народні художники УРСР  
М. Вронський та О. Олійник. 4 серпня 1967 р. бюро 
райкому партії та виконком районної Ради депута-
тів трудящих, постановили: “1. Провести урочисте 
відкриття скульптурної фігури Б. Хмельницького 
на території колишньої резиденції в Чигирині… 
2. Затвердити план підготовки до проведення 
відкриття у місті Чигирині скульптурної фігури  
Б. Хмель ницького. 3. Просити обком Компартії 
України дозволити відкриття у місті Чигирині 
скульптурної фігури Б. Хмельницького. Скульпто-
ри М. К. Вронський та О. П. Олійник”. Роботи з 
благоустрою Богданової гори проводились швид-
кими темпами.

13.10.1967 р. на Богдановій горі відбулося уро-
чисте відкриття пам’ятника гетьманові Б. Хмель-
ницькому. Через два роки після його встановлення, 
під впливом природних факторів, скульптура була 
частково зруйнована і потребувала відновлення. 
10.07.1969 р. обласна влада ухвалила постанову  
№ 522, згідно з якою розпочалася необхідна робо-
та. 18.07.1969 р. виконком районної Ради депутатів 
трудящих рішенням № 233 ухвалив: “1. Затвердити 
проектне завдання на благоустрій Богданової гори. 
2. Зобов’язати комбінат комунальних підпри ємств 
негайно дати замовлення Черкаському відділу ін-
ституту “Укржилпромпроект” на виготовлення ро-
бочих креслень для благоустрою Богданової гори 
1–черги”. Друга черга запланованого обсягу робіт з 
упорядкування історичних місць та пам’ятників ста-
ровини і культури розпочалася в червні 1970 р. Ви-
конком райради депутатів трудящих ухвалив: “Про-
сити обласне товариство по охороні пам’ятників 
історії та культури виділити для цієї мети 15000 крб. 
Контроль за якістю і кількістю виконаних робіт 
покласти на райархітектора тов. Гненного С. І.,  
а за правильність витрачання коштів на зав. відді-
лом культури тов. Заїченка В. П.”.

Станом на 1971 р. проектно-кошторисна до-
кументація не була виготовлена, фінансування на 
будівництво пам’ятника не відкрито. Тільки напри-
кінці 1971 р. Виконком районної Ради депутатів 
трудящих затвердив проектно-кошторисну доку-
ментацію на суму 2658 крб. для проведення ре-
монтно-реставраційних робіт пам’ятника Б. Хмель - 
ницькому в місті Чигирині.

Черкаська обласна Рада депутатів трудящих 
дозволила обласній організації УТОПІК виділити 
кошти на проведення ремонтно-реставраційних 
робіт пам’ятки, а також зобов’язала начальника 
рембуддільниці Бабія Г. С. до 7.12.1971 р. устано-
вити риштування для виконання реставраційних 
робіт на пам’ятнику Б. Хмельницькому. Роботи 
з демонтажу пам’ятника проводились робітни-
ками рембуддільниці та Київських виробничих 
майстерень. Скульптуру було розрізано на гори-
зонтальні частини та відвезено до міжобласних 
спеціальних науково-реставраційних виробни-
чих майстерень столиці УРСР. Кошторисна вар-

тість ремонтно-рес тавраційних робіт становила  
3419 крб.

15.07.1972 р. виконком районної Ради депута-
тів трудящих просив президію правління Черкась-
кої обласної організації УТОПІК про виділення  
2000 крб. для виготовлення проектно-кошторисної 
документації на реставрацію пам’ятника Б. Хмель-
ницькому. І вже 25.08.1972 р. Чигиринський райви-
конком рішення № 369, згідно з яким реконструк-
цію пам’ятника Б. Хмельницькому мали проводити 
у дві черги: “а) відлити фігуру пам’ятника в бронзі; 
б) встановити дві фігурні композиції “національ-
но-визвольної війни українського народу 1648– 
1654 рр., возз’єднання України з Росією”.

Фінансування робіт, пов’язаних із реконст-
рукцією пам’ятника, було покладено на УТОПІК. 
Кош ти президія товариства змогла виділити тільки 
у другій половині 1973 р., завдяки тому, що залу-
чення індивідуальних і колективних членів до ньо-
го було виконано на 100%. Роботи з реконструкції 
розпочалися після Постанови Ради Міністрів УРСР 
від 29.06.1973 р. № 3603/77, яка була ухвалена до 
320-річчя Переяславської Ради. На першу чергу 
районне товариство охорони пам’ятників виділило 
понад 70 тис. крб. Відповідальність за проведення 
робіт з реконструкції пам’ятника та благоустрою 
Замкової гори в м. Чигирин лягла на групу нау-
ковців та будівельників. Безпосередньо керував бу-
дівельними роботами київський архітектор В. Гнєз- 
ділов та районний — Ф. Столяров. Згідно з рішен-
ням виконкому міської Ради депутатів трудящих 
кожен робітник, службовець, учень повинен був 
відпрацювати чотири робочих дні на благоустрої 
Замкової гори [10].

Роботи з монтажу пам’ятника та благоустрою 
запроектованого майданчика наприкінці 1973 р. 
виконувалися дуже інтенсивно, у зв’язку з відзна-
ченням у січні 1974 року 320-річчя Переяславської 
Ради. Заплановане на 8 січня 1974 р. відкриття па-
м’ятника Б. Хмельницькому в Чигирині не відбу-
лося, оскільки виділених коштів для завершення 
будівельних робіт І черги реконструкції не вис-
тачило. Також кліматичні умови не відповідали 
стандартам будівельних технологічних процесів. 
Архітектор В. Гнєзділов, за згодою районного та 
обласного керівництва, призупинив будівельні ро-
боти до весни 1974 р. [9]. А вже 26.03.1974 р. ви-
конком районної Ради депутатів трудящих виділив  
24 тис. крб. на благоустрій площі довкола пам’ят-
ника Б. Хмельницькому за рахунок надпланових 
прибутків районного бюджету. Пленум ЦК Ком-
партії України в травні 1974 р. постановив: “Про-
водити і далі роботу по збереженню культурної 
спадщини, увічненню визначних революційних та 
інших історичних подій у житті нашого народу”.

Українське товариство охорони пам’ятників 
історії та культури у 70-х роках ХХ ст. відігравало 
значну роль в охороні, вивченні та популяризації 
пам’яток культурної спадщини.
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На першу чергу реставрації пам’ятника гетьма-
нові (травень 1974 р.) організація витратила 79618 
крб. — коштів, отриманих з індивідуальних та ко-
лективних членських внесків.

Робота на Замковій горі в цей час ще тривала. 
Бронзову фігуру гетьмана привезли у травні 1974 р. 
Понад тиждень вона знаходилася у дворі Чигирин-
ського районного відділу внутрішніх справ [11].

І тільки 25.05.1974 року було піднято майже 
7-метрову фігуру гетьмана на 30 м над Замковою 
горою. 11-тонну бронзову скульптуру було вста-
новлено на 12-метровий гранітний постамент. Об-
ласне та районне керівництво планувало у трав-
ні–червні 1974 р. урочисто відкрити пам’ятник. 
Однак, Рада Міністрів УРСР не дала дозволу на 
урочисті заходи з тої причини, що заплановані ро-
боти першої черги реконструкції не були закінчені 
до ювілейного свята — 320-річчя Переяславської 
Ради. Ось таким чином новий пам’ятник Б. Хмель-
ницькому з’явив ся на вершині Замкової гори. В пас - 
порті об’єкта культурної спадщини “Монумент на 
ознаменування боротьби українського народу під 
проводом Б. Хмельницького” поданий його опис: 
“Монумент увінчує гору, добре проглядається з 
далеких під’їз дів до міста і значною мірою формує 
його ландшафт. Монумент складається з бронзо-
вої скульптури гетьмана в повний зріст, у шапці, 
з шаблею на поясі, поверх жупана накидка. Висо-
та скульптури — 6,6 м. У високо піднятій правій 
руці Б. Хмельницький тримає булаву — символ 
влади, у лівій — розгорнутий аркуш паперу. Поста- 
мент — восьмигранник за формою. В його основі 
прямокутник, виготовлений з 120 гранітних блоків 
Старо-Бабанського кар’єру Черкаської обл., обро-
блених під бучарду і фінську оковку. Загальна висо-
та монумента — 18,6 м. Автори проекту: О. Олій- 
ник, В. Гнєзділов, М. Вронський. Роботи з пере-
ведення фігури в бронзу виконала Київська між- 
об ласна спеціальна науково-реставраційна вироб-
нича майстерня Держбуду УРСР” [12, с. 1].

УТОПІК витратив на будівництво, пов’яза не із 
реконструкцією монументальної споруди, 100 тис.  
крб. Вартість робіт з благоустрою Замкової гори 
становила майже 200 тис. крб. Пам’ятник Б. Хмель-
ницькому було взято на державний облік, згідно 
з Постановою Черкаського обласного виконав-
чого комітету Ради депутатів трудящих № 554 від 
28.07.1973 р. До Держаного реєстру він увійшов під 
охоронним зобов’язанням № 61 від 15.07.1972 р. 
18.03.1975 р. паспорт “Пам’ятник Б. Хмельницько-
му” склали керівник відділу охорони Черкаського 
обласного краєзнавчого музею І. Я. Солдаткін та 
інспектор з охорони пам’ятників Л. Д. Шемшур 
[12, с. 2].

У десятій п’ятирічці (1976–1980 рр.) прези-
дія районної організації УТОПІК планувала на-
решті виконати роботи другої черги. Зокрема,  
у 1979 р., коли Україна відзначатиме 325-річчя Пе-
реяславської Ради, планували встановити фігурні 

компо зиції (присвячені національно-визвольній 
війні українського народу 1648–1654 рр., а також 
воз з’єднанню України з Росією). У зв’язку з підго-
товкою до свята виконавчий комітет Чигиринської 
районної Ради народних депутатів 12.12.1978 р. по-
становив: “Провести ремонт та благоустрій видової 
площадки на Замковій горі” та “Побудувати другу 
чергу пам’ятника Б. Хмельницького в м. Чиги- 
рині”. Виконавцями було визначено: міську Раду, 
комбінат комунальних підприємств, міжколгосп-
буд, Київське об’єднання “Художник”. Упродовж 
1979 р. роботи другої черги реставрації пам’ятника 
не проводились.

У травні 1980 р., згідно з рішенням виконавчо-
го комітету Чигиринського району від 22.04.1980 р.  
№ 129 “Про створення комісії по визначенню 
охоронних зон навколо пам’ятників”, були ви-
конані роботи з встановлення охоронної зони та 
технічного огляду пам’ятника Б. Хмельницькому 
на Замковій горі.

До 60-річчя утворення СРСР, керуючись рі-
шенням ІV з’їзду УТОПІК, районне товариство 
активізувало свою роботу. Фінансування другої 
черги реставрації пам’ятника здійснювалось через 
обласний відділ культури. І вже у 1982 р. біля під-

іл. 2. Монумент на ознаменування боротьби 
українського народу під проводом Б. Хмельницького. 

Скульптори: М. Вронський, О. Олійник,  
архітектор В. Гнєзділов
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ніжжя постаменту пам’ятника Б. Хмельницькому 
були встановлені три бронзові скульптури — сим-
воли возз’єднання України з Росією. Відповідали 
за виконання робіт скульптор М. Вронський та 
архітектор В. Гнєзділов. Підготовка і встановлення 
однієї з фігурних композицій тривала майже два 
тижні. У листопаді 1984 р. постали фігури двох 
козаків із скульптурної композиції “Національно-
визвольна війна 1648–1654 рр.”.

У 1986 р. пам’ятник Б. Хмельницькому увій-
шов до анотованих списків тому “Зводу пам’ятни-
ків історії та культури Української РСР по Чиги-
рин ському району” [2, с. 44]. Матеріали до видання 
готували наукові співробітники “Научно-иссле-
до вательского института теории, истории и перс-
пективных проблем Советской архитектуры в  
г. Киеве (КиевНИИТИ)”. Зокрема, молодший на-
уковий співробітник В. В. Вечерський, архітектор 
С. В. Косенко, старший науковий співробітник  
В. А. Ленченко, молодший науковий співробітник 
Н. Г. Логвин.

Згідно з перспективним планом на ХІІ п’яти-
річку УТОПІК запланувало здійснити низку кон-
кретних заходів зі спорудження, заміни та реставра-
ції пам’ятників у Чигирині. Так, у квітні 1987 р. було 
придбано фігури композиції “Національно-виз-
вольної війни українського народу 1648–1654 рр.”.  
І 27.04.1987 р. директор КиевНИИТИ В. Дахно за-
твердив своїм підписом “Научные рекомендации к 
опорному плану г. Чигирина Черкасской области”, 
згідно з якими були визначені охоронні зони та 
територія пам’ятника Б. Хмельницькому.

Семифігурну композицію “Національно-виз-
вольна війна українського народу 1648–1654 рр.” 
встановили влітку 1988 р. На північно-східному 
фасаді постамента пам’ятника розмістили брон-
зовий картуш із написом: “Богдан Хмельницький. 
1595–1657 рр.”. На південно-західному — таблич-
ку з текстом: “Споруджено за рахунок місцевого 
бюджету, дольової участі Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури, комітетів Чер-
воного Хреста РРФСР та УРСР” [12, с. 3].

У зв’язку з підготовкою до святкування 175-
річчя з дня народження Т. Г. Шевченка у грудні 
1988 р. була завершена реконструкція майданчика 
біля пам’ятника Б. Хмельницькому. Обласна ор-
ганізація УТОПІК, обласне управління культури 
та інші обласні й республіканські громадські та 
добровільні товариства на третю чергу пам’ятника 
виділили 7575 крб. Всього на 12 бронзових фігур 
композиції “Національно-визвольна війна україн-
ського народу 1648–1654 рр., возз’єднання України 
з Росією” було використано близько 60 тис. крб.

7.03.1989 р. Рада Міністрів УРСР ухвалила 
постанову “Про оголошення комплексу пам’яток 
історії, культури та природи міста Чигирина,  
с. Суботова і урочища Холодний Яр у Черкаській 
області Державним історико-культурним заповід-
ником”. Згідно з Генеральною схемою зон охо-

рони, розробленою у 1991 р. Науково-дослідним 
інститутом історії архітектури та містобудування, 
Замкова гора увійшла до складу об’єктів заповід-
ника. У 1994 р. згідно з розпорядженням представ- 
ника Президента України в області щодо підго-
товки тому “Черка ська область. “Звод пам’ятників 
історії та культури Украї ни” (Рішення КМ Украї-
ни № 131 від 14.03.1992 року) [3, с. 86] наукові 
співробітники закладу надали текстові та ілюстра-
тивні матеріали, зокрема й стосовно пам’ятника  
Б. Хмельницькому на Замковій горі, районній ре-
дакційній колегії.

На початку 90-х рр. ХХ ст. бронзовий картуш 
пам’ятника гетьманові був пошкоджений і потребу-
вав заміни. Дирекція заповідника замовила його у 
Київських міжобласних спеціальних науково-рес- 
тавраційних майстернях. Картуш встановили на-
весні 1995 р. напередодні ювілею 400-річчя з дня 
народження Б. Хмельницького.

У 2001 р. Державним комітетом України у 
справах містобудування і архітектури, Державним 
нау ково-дослідним інститутом теорії та історії ар-
хітектури та містобудування було розроблено нау - 
ково-проектну документацію Національного істо-
рико-культурного заповідника “Чигирин”, згідно 
з якою територія монумента є частиною території 
пам’ятки Замкова гора. У 2002 р. затверджено Гене-
ральний план розвитку заповідника. В експлікації 
ІІ тому вміщено і пам’ятник Б. Хмельницькому.  
У 2002 р. Кабінет Міністрів України затвердив 
“Комплексну програму паспортизації об’єктів 
культурної спадщини на 2003–2010 рр.”. Напри-
кінці 2002 р. у переліку пам’яток НІКЗ “Чигирин” 
пам’ятник Б. Хмельницькому на Замковій горі був 
визначений як пам’ятка історії під назвою “Мо-
нумент на ознаменування боротьби українського 
народу під проводом Б. Хмельницького”.

У листопаді 2005 р. були виготовлені паспор-
ти на об’єкти культурної спадщини НІКЗ “Чиги-
рин”. Рішенням обласного виконавчого комітету 
від 19 березня 1976 р. під №177 “Монумент на 
озна менування боротьби українського народу під 
проводом Б. Хмельницького” був узятий на дер-
жавний облік та визначено категорію пам’ятки. 
Охоронними договорами від 15 грудня 1973 р.  
№ 61 та 15 січня 2004 р. № 2 пам’ятці був наданий 
охоронний №1574, а “Територія об’єкта є части-
ною території пам’ятки садово-паркового мисте-
цтва місцевого значення Замкова гора” [12, с. 2].  
Згідно з паспортом “Територія об’єкта: площа  
120 м2. Територія пам’ятного знака є частина тери-
торії пам’ятки садово-паркового мистецтва місце-
вого значення Замкова гора. В цілому об’єкт зна-
ходиться в задовільному технічному стані. Схили 
пам’ят ки садово-паркового мистецтва місцевого 
значення Замкова гора потребують постійного 
укріплення” [12, с. 5].

Завдяки Державній програмі “Золота підкова 
Черкащини”, затвердженій Кабінетом Міністрів 
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України 15.05.2006 р. Чигирин отримав субвен-
цію на збереження історичної спадщини. В жовтні  
2006 р. на майданчику біля “Монумента на озна-
менування боротьби українського народу під про-
водом Б. Хмельницького” розпочалися роботи з 
благоустрою. Кошторисна вартість робіт станови-
ла 180 тис. грн. [13, с. 20].

21.01.2009 р. Президент України В. Ющенко 
під писав Указ “Про відзначення у 2009 році 360-ї 
річниці подій, пов’язаних зі створенням Україн- 
ської козацької держави зі столицею в місті Чи-
гирин”. Реалізація плану святкових заходів перед-
бачалася на жовтень 2009 року у місті Чигирині 
Черкаської обл., частина з них планувалася на 
Замковій горі.

Відповідно до Наказу Міністерства культури 
і туризму України від 18.02.2009 р. “Про затверд-
ження меж і режимів використання зон охорони 
пам’яток та занесення об’єктів культурної спадщи-
ни до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України” (Додаток 3 до наказу МКТ України від 
18.02.2009 р. № 100/09) “Монумент на ознамену-
вання боротьби українського народу під проводом 
Б. Хмельницького” увійшов до “Переліку об’єктів 
культурної спадщини НІКЗ “Чигирин” Черкаської 
обл., що заносяться до Державного реєстру неру-
хомих пам’яток України за категорією місцевого 
значення, як пам’ятка монументального мистецтва 
(рішення Черкаського обласного виконавчого ко-
мітету від 19.03.1976 р. № 177, охор. № 1574-ЧК).

На сьогодні пам’ятник Б. Хмельницькому 
вва жається візитною карткою Чигирина і відіграє 
знач ну роль в архітектурному ландшафті міста  
Чигирин — першої гетьманської столиці.
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монумент в ознаменование  
БорьБы уКраинсКоГо народа  

под руКоводством  
Б. хмельницКоГо

алла Перепелица
аннотация. Изучение архивных документов дало воз-
можность исследовать памятник монументального ис-
кусства “Монумента в ознаменование борьбы украин-
ского народа под руководством Б. Хмельницького”, 
который входит в “Перечень объектов культурного 
наследия” НИКЗ “Чигирин”.
Ключевые слова: Чигирин, Б. Хмельницкий, памятник 
монументального искусства, памятники культурного 
наследия.

monumenT To honour  
The fiGhT of The uKrainian people  

under The leadership  
of b. KhmelnyTsKyi

Alla Perepelytsia
annotation. On the basis of  the archive documents the 
sight of  the monumental art “Monument to honour the 
fight of  the Ukrainian people under the leadership of  
B.Khmelnytskyi” was researched. It belonqs to “The enu-
meration of  the objects of  cultural heredity” NHCR “Chy-
hyryn”.
Key words: Bohdan Khmelnytskyi, the sight of  the monu-
mental art, the sights of  the cultural heredity.
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Надгробна плита першодрукаря Івана Федоро-
ва (Федоровича) постраждала і була вилучена (або 
перенесена) з підлоги притвору церкви св. Онуф- 
рія восени 1883 року під час проведення ремонтних 
робіт. В ході досліджень 1971–1973 рр. у церкві 
були віднайдені останки декількох людей, серед 
яких, ймовірно, могли бути першодрукар та його 
син.

2014 року за ініціативи Благодійного фонду 
імені Бориса Возницького, підтримки владних 
та пам’яткоохоронних структур, сприяння ЧСВВ 
УГКЦ було прийняте рішення про перепоховання 

останків та відтворення надгробної плити. Відпо-
відно постала необхідність відтворити надгробну 
плиту з написом

Існує декілька свідчень про напис. Перший, 
записаний ігуменом Боніфатієм Кровницьким у 
1771, або 1772 році 1 звучить він так: “Pogrzebiony 
przy Cerkwi St. Onufryskiey Lwowskiey iakonyś Drukarz 
Moskowicki zwany Swiadczy Nadrobek Jego Kamienny, na 
Posadzkę potym zażyty pod Ołtarz Matki Boskiey, potrzebuje 
Konserwy dla dowodu tu zafundowaney Drukarni. Herb Natym 
Grobowcu taki (намальований герб)” [1, с. 1] 2, у пере-
кладі: (“Поховано при Церкві Свято-Онуфріївській 
Львівській якогось Друкаря Московицьким про-
званого. Свідчить його кам’яний надгробок, для 
підлоги пізніше вжитий під вівтар Матері Божої, 
потребує консервації для підтвердження зафондо-
ваної тут Друкарні. Герб на тому Гробівці такий”) 
[переклад — і. с.] [1, с. 1], (іл. 1).

У 1817 році на маргінесі аркуша отець-доктор 
Модест Гриневецький залишив свій запис тако-
го змісту: “Napis zaś na tym Grobowcu Ruski przytarty 
jest następuiący”, у перекладі: “напис на тому гробівці 
руський затертий є наступним ” [переклад — і. с.]  
[1, с. 1], (див. іл. 1).

У середній частині тексту на марґінесі напис 
кирилицею: “ичъ Друкаръ Москвитинъ который 
своим тщанїємъ друкованїє занедбалоє обновилъ Пре-
ставися въ Лвове року АФПГ. Дєкєр. Є. Воскрєсєнїя 
изъ мертвыхъ чаю”. Напис на нижній (правій) час-
тині аркуша: “Niżey zaś Herbu jest jeszcze dosyć czytelnie 
wybito Друкаръ книгъ предтымъ невиданыхъ”. Напис 
завершується словами на латині: “Descripsit Leopoli 
die 28. 7bris, 1817. AºModestus Hryniewicki OSBM. SS Th 
Dr Theologiae Dogmati et Polemica Cos. Reg publ: Ordung 
Professor” (написано у львові 28 дня вересня 1817 року 
модест гриневецький… доктор теології, догматики і 

1 у перших дослідженнях цей напис приписували о . Гав-
риїлу попелю, який списував хроніку василіянського 
монастиря [6, с . 379] .

2 Існує також напис скорописом XvIII ст . на останній 
сторінці одного з примірників федоровського “апосто-
ла”, який підтверджує, що плита лежала перед вівтарем 
пресвятої Богородиці і на ній були герб та літери ї . Θ ., 
що означає Іван Θеодорович . [10, с . 215; 9, с . 106] .

удк 726 .825:929 .55-056 .45

ІГор СьоМочкІн

НадГроБНа плИТа ІваНа федорова 
(федоровИча)

анотація. У дослідженні автором здійснено аналіз напису на надгробній плиті першодрукаря Івана Федорова на 
основі описів та рисунків, виконаних у XVIII–XIX століттях. Плита зникла з церкви св. Онуфрія у Львові в 1883 
році. Проаналізовані матеріали наукових досліджень дали змогу провести у 2014 році її реконструкцію з відтво-
ренням надписів.
Ключові слова: Іван Федоров (Федорович), першодрукар, церква св. Онуфрія, надгробна плита, о. Модест Гри-
невецький, герб “Рагоза”.

іл. 1. Аркуш хроніки Василіянських монастирів. 
Фрагмент запису про надгробок, виконаного  

ігуменом Боніфатієм Кровницьким (1771–1772 рр.) 
На маргінесі — напис, виконаний  

о. Модестом Гриневецьким. 1817 р.
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полеміки… професор). — [переклад — і. с.] [1, с. 1], 
(див. іл. 1).

Того ж 1817 року на замовлення польського 
історика Йоахима Лелевеля отець-доктор Модест 
Гриневецький зняв копію плити, перерисувавши 
напис і герб з картушем та орнаментику. Рисунок 
він подарував варшавському колекціонерові А. Лес - 
серу, від якого в 1884 році рисунок потрапив до ча-
сопису “Kłosy”, де й був опублікований [22, с. 224] 
(іл. 2). Очевидно, що робив цю копію не сам про-
фесор, а хтось з монахів, оскільки текст на рисунку 
плити виявився меншим від тексту на маргінесі 
Василіанської хроніки, зробленого рукою о. Гри-
невецького. Ймовірно, що майбутній ігумен (Мо-
дест Гриневецький став ігуменом Василіянського 
монастиря 1821 року [3, с. 55]) уважніше відчитував 
літери, зокрема й затерті, а копіїст лише відтворив 
візуальну картину плити. Висловлювалось припу-
щення, що цю копію міг зробити хтось з майстрів, 
що працювали разом з Лукою Долинським над 
новим іконостасом для церкви св. Онуфрія (за-
вершений 1820 року [3, с. 57]).

Рисунок 1817 року до його публікації у 1884 
році не був відомий. До того часу використовували 
рисунок П. Кеппена, опублікований у 1822 році. 
Зарисовка П. Кеппена була простішою, примітив-
нішою, однак на ній автор відчитав більше літер. 
Оскільки рисунок опублікували у санкт-петер бур-
зькому журналі “Вестник Европы” [8, с. 213, прим. 
3], то він не був широко знаним у Галичині.

На рисунку П. Кеппена бачимо спробу роз-
шифрувати напис, а не візуалізацію існуючого 
стану [17, с. 14], (іл. 3). Це засвідчує і схематич-
но намічений гербовий картуш, і недорисований 
орнамент. Літер бачимо більше, але не стільки, як у 
записі М. Гриневецького на маргінесі Василіянської 
хро ніки. Натомість на рисунку 1817 року видно 
тріщину посередині плити. Власне, по цій тріщині 
камінь і розколовся у 1883 році.

1827 роком датований ще один, досі невідо-
мий запис про плиту першодрукаря, зроблений 
австрійським чиновником М. Цінном, який зано-
товував усі криптограми у сакральних спорудах 
Львова [2], (іл. 4).

Сьомочкін І. надгробна плита Івана федорова (федоровича)

іл. 2. Рисунок надгробної плити  
Івана Федорова, виконаний о. Модестом 

Гриневецьким. 1817 р.

іл. 3. Зарисовка надгробної плити  
Івана Федорова, виконана  

Петром Кеппеном
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Текст напису рукописною готикою звучить 
так: “Am Fußboden auf  welchem Sitzbänke aufgestellt sind, 
liegt ein Grabstein als Denkmal eines alde [?] beerdigten Buch-
drukers welches eine rußische inschrift enthält, die im deutschen 
lautet: Johann Fedorowicz, moskowitischer Buchdrucker, 
welcher durch seine Sorgfallt die verna chläßigte Buchdruckerei 
wiedererneuerte. Er endete (: starb :) in Lemberg im Jahre 1583 
den 5ten December. Ruhe — Erwachen — und Auferstehen 
vom Tode ”. У перекладі: “на долівці, на якій вистав-
лені лавки для сидження, лежить надгробний камінь як 
пам’ятник стародавнього друкаря, який містить руський 
напис, що німецькою звучить: йоган Федорович, моско-
витський книгодрукар, який завдяки своїй старанності за-
недбане книгодрукування відновив. він помер у львові в році 
1583 5 грудня. спокій — пробудження — воскресіння по 
смерті ” [2, с. 70] (транслітерація готичних літер та 
переклад українською мовою — Ярослав Глистюк, 
Український Католицький Університет).

На той час (1827 р.) плита вже була не при 
вів тарі Пресвятої Богородиці, а лежала під лавками 
біля входу. Припускаємо, що її перенесли, і зроби-
ли це, ймовірно, близько 1820 року, коли у монас-
тирському комплексі проводили реконструкцію, а 
Лука Долинський виготовляв іконостас.

Вважаємо за потрібне підкреслити у тексті 
Цінна фразу “liegt ein Grabstein als Denkmal ” (у пере- 
кладі — “лежить надгробний камінь як пам’ятник”), 
що свідчить про шанобливе ставлення до нього.

Плиту завжди описують у лежачому стані 
(тобто у підлозі, а не на стіні). Ігумен монастиря 

отець-доктор М. Гриневецький та генеральний 
прокуратор василіанських монастирів у Галичи-
ні отець Варлаам Компаневич розуміли цінність 
плити та необхідність її збереження. Не випадково 
історик М. Погодін 1837 року написав листа до  
В. Компаневича з проханням: “Прошу вас покор-
нейше уведомить меня, исполнена ли моя просьба о пере-
ставлении камня над могилою типографщика Θедорова 
из пола в стену ” [20, с. 11]. Іван Огієнко (майбутній 
митрополит Української Православної Церкви — 
Іларіон) наголошував у 1925 році, що прохання 
Погодіна не було виконане очевидно тому, що 
ченці-василіяни остерігалися звинувачень у схизмі  
[10, с. 30].

Наступний з відомих записів щодо напису на 
плиті належить Якову Головацькому, який опуб-
лікував його у своїй статті про початки Ставропі-
гійського братства в “Зорі Галицькій” за 1860 рік 
[4], (іл. 5).

У поданому ним тексті вказані: місцезнаход-
ження плити — справа від входу; матеріал виго-
товлення — пісковик; розміри — 2,5 (“пол-третья”) 
аршина × 1,2 аршина, що відповідає 1,78 × 0,85 м 3.  
Сам текст Я. Головацький відчитує неточно. Так, 
у другому рядку над гербом дослідник читає:  
“Ш NИМИ”, що суперечить оригінальному текс-
тові (NIЯ И — частина рядків “воскресе нія и з 
мертвых чаю”). Наприкінці тексту вчений зауважує, 
що камінь розламаний посередині і деякі літери 
викришились [4, с. 475].

У 1875 році (за іншими даними — 1873 р.) 
Львів відвідав шанувальник давнини з Москви — 
граф Олексій Уваров. Оглянувши плиту у церкві 
св. Онуфрія він “вел’ми урадовавъся, що єще подпись 
на камены не была совершенно зтерта, и которою моглъ 
собѣ отписати и отрисовати, помимо того велѣвъ еще 
на свой щотъ взятии снимокъ гипсовый, що художники 
львовскїи издѣлали, а графъ Уваровъ забравъ съ собою в 
москву” [16, с. 380]. У Москві цю плиту встановили 
у бібліотеці колишньої синодальної друкарні [12, 
204], (іл. 6).

3 а . С . петрушевич у 1883 році писав, що плита має до-
вжину майже 1 сажень . Іван кревецький у “Старій украї-
ні” пише: “як знаємо камінь федоровича мав майже 1 ся-
жень довжини (2 .133 м) . однак 2 .133 м – це російський 
сажень . натомість польський сажень, який відповідає 
прусському кляфтеру, дорівнює 1,728 м . 100 варшавських 
саженів становить 81 російських сажень . у XvII ст . ви-
користовували відрубну сажень, яка мала пів-третью 
аршина і два вершка, тобто 42 вершки [5, с . 49] . у 1860 
році розміри плити вказав Я . Головацький: “состоит из 
четыреугольной плыты песчаника пол-третья аршин 
долгой, а 1 .1/5 аршина широкой” [4, с . 475] . пів-третя 
аршина – це 2,5 аршини, або 40 вершків (40 × 4,445 = 
177,8 см) . 1,2 аршина це 19,2 вершків, або 85,3 см . (про-
порція 1:2) . однак це не відповідає пропорціям ані на 
рисунку Гриневецького (1: 2,5), ані на зліпку уварова 
(пропорція майже 1:3) . у першому випадку ширина 
дорівнює 1 аршин (71,1 см), у другому – бл . 60 см . про-
порції на рисунку п . кеппена дорівнюють приблизно  
1 : 2,5, тобто так, як і на рисунку о . М . Гриневецького .

іл. 4. Запис про надгробну плиту, зроблений  
австрійським чиновником М. Цінном. 1827 р.
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іл. 5. Запис про надгробну плиту, виконаний Я. Головацьким. Опублікований у 1860 р.

Сьомочкін І. надгробна плита Івана федорова (федоровича)

іл. 6. Фотографія галереї колишньої синодальної друкарні у Моск ві з вмонтованою на стовпі  
копією надгробної плити, виконаної на замовлення графа Олексія Уварова. 1870-ті рр.
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З приводу докладності напису на цій плиті 
Іван Огієнко в Історії українського друкарства 1925 
року писав: “Палеографічне звірення знімку о. грине-
вецького 1817 р. і гр. Уварова 1875 р. приводить мене до 
переконання, що о. гриневецький не відчитав неясного на-
пису на плиті, але гр. Уваров, не злий палеограф, відчитав 
його вірно. Підкреслю тут, що Уварівська плита не дає 
підстав вважати 5 грудня за день смерти хведоровича —  
на плиті зазначено 6 грудня” [11, с. 103]. Попередні 
вказівки на 5 грудня є у записі Гриневицького на 
полях хроніки — є (п’яте). В Уварова вказано — 
S (шосте). 6-те грудня називає й А. Петрушевич у 
“Сводной галичско-русской летописи” (1874). Од-
нак Головацький називає “є” (п’ять) у 1860 році. 
Можна припустити, що копіїсти автоматично пи-
сали арабське “5”, яке наступні дослідники відчи-
тували як “S” — 6. Отже, Іван Огієнко переоцінив 
прискіпливість Уварова.

Перші два варіанти — М. Гриневецького і  
П. Кеппена — мають пропорції 1 : 2,5; плита, ви-
конана на замовлення С. Уварова — 1 : 2,65. Крім 
того, на уваровській плиті відтворено вірогідний 
текст. Дослідник діяльності І. Федорова Є. Неми-
ровський вважав плиту 1873 року не зліпком, але 
вірогідною реконструкцією [8, с. 215]. На рекон-
струйованій плиті 1976 р., яка знаходиться перед 
фасадом Музею книги у Львові, представлений 
“уваровський” варіант, причому літери безпідстав-
но подані у барельєфі (іл. 7).

Наприкінці 1883 року в газеті “Слово” за під-
писом “Руславъ” з’явилася стаття, в якій автор 
твердить про навмисне руйнування плити під час 
ремонтних робіт восени цього (1883) року [14]. Цю 
ж версію підтримували й інші автори, звинувачу-
ючи в цьому протоігумена Климента Сарницького  
[13, с. 478; 17, с. 14]. Проте була й інша думка, ска-
жімо A. Плуґа (А. Петкевича), котрий у “Kłosach” 
спростовує дане твердження, наголошуючи, що 
камінь розсипався, оскільки був звітрілий і про-
сякнутий вогкістю [22, с. 224; 5, с. 49].

Однак фактом залишається те, що від того 
часу про плиту немає достовірних свідчень. Тверд-
ження ігумена М. Лончини про монтування плити 
у стіну, а пізніше перекриття її стіною (1903 р.) 
не підтвердилися пошуками 1954 та 1971 років. 
На місці, яке він вказував, віднайшли іншу плиту  
XVII ст. — Пантелеймона Левковича. Натомість 
у 1973 році майбутній дослідник діяльності Іва-
на Федорова Ігор Мицько брав участь у розкритті 
склепу в бабинці, який відомий археолог проф. 
І. Свєшніков датував XV–XVI ст. [15, с. 61]. На 
думку І. Мицька поховання біля вівтарної частини 
могло належати І. Федорову [7, с. 106]. Версія про 
первісне похо вання першодрукаря біля вівтаря до 
кінця не доведена, проте саме вона лягла в основу 
визначення місця відтворення поховання і вста-
новлення там плити у 2014 році (автор проекту — 
М. Гайда). Після тривалих дискусій було обрано 
компромісний варіант (іл. 8): плиту встановили у 

іл. 8. План церкви св. Онуфрія з місцем 
гіпотетичного розташування плити Івана Федорова 

згідно зі свідченням о. Мелетія Лончина

іл. 7. Фото надгробної плити, реконструйованої 
на основі “ува ровської” копії в 1976 році. Плита 

знаходиться перед фасадом Музею мистецтва давньої 
української книги — філії Львівської національної 

галереї мистецтв ім. Б. Возницького
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Сьомочкін І. надгробна плита Івана федорова (федоровича)

іл. 9 Проект надгробної плити, виконаний  
в НДІ пам’ятко охо ронних досліджень. 2014 р.

стіні північної нави — там, де велися дослідження 
у 1971 році, саме там, де на неї вказував отець Ме-
летій Лончина.

Також необхідно було обрати варіант напису 
на плиті. Вирішили відтворити надгробну пли-
ту в тому вигляді, в якому вона запропонована на 
рисунку о. М. Гриневецького (1817). Це найдавні-
ший рисунок плити, який відзначається точністю 
передачі літер та зображення. До його недоліків 
можна віднести неповний напис та зменшення 
рамки гербового картуша. Однак це все ж була 
менша вада, порівняно з іншими варіантами ре-
конструкцій (П. Кеппена, О. Уварова), в яких є 
неточності та припущення. Варто зауважити, що 
були пропозиції доповнити напис відповідно до 
тексту того ж Гриневецького на маргінесі хроніки 
Василіанського монастиря. Однак це був текст, від-

читаний вченим. Натомість на рисунку 1817 року 
плита представлена у тому вигляді, в якому її бачив 
кожен прихожанин. Отже, це візуальне її відтворен-
ня. Проект плити в рамках планової роботи НДІ 
пам’яткоохоронних досліджень з обґрунтуванням 
пропонованого на ній напису виконали працівни-
ки західного відділення інституту М. Гайда (про- 
ект), Л. Фічук (підготовчі роботи), І. Сьомочкін 
(історичне обґрунтування), А. Крупа (технічне ви-
конання проекту) (іл. 9). Реконструкцію плити ви-
конав різьбар Орест Драгун (іл. 10).

Важливим елементом у композиційному 
оформленні плити виступає рамка з гербовим кар-

іл. 10. Плита у церкві св. Онуфрія, відтворена на 
основі рисунка о. М. Гриневецького. 2015 р.
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іл. 11. Варіанти герба “Рагоза”  
(різновиду “Шреняви”):

а — у геральдичній композиції XVIII ст.;  
б — у гербовнику В. Кояловича

а

б

іл. 12. Друкарський знак Івана Федорова  
в “Апостолі” 1574 року. Герб “Рагоза”  

у поєднанні з гербом Львова

тушем. Найчастіше у публікаціях його називають 
цеховим знаком першодрукаря [19, с. 99] (іл. 12). 
Насправді — це герб “Рагоза”, що найчіткіше по-
даний саме на рисунку Модеста Гриневецького. 
Цей герб є різновидом “Шреняви” [21, с. 290–291] 
(іл. 11 а, b). Його вживала литовсько-білоруська 
шляхта. В. Лукомський припускав, що І. Федоро-
вич отримав його завдяки “адоптації”, коли пред-
ставники шляхти могли надавати свої родові герби 
“не-шляхтичам” за певні заслуги [6, с. 172–174]. 
Рід Рагоз був відомим на землях навколо Мінська. 
Товариш Федорова Петро Мстиславець був з по-
близького Мстислава. Найвідоміший з Рагоз (Ро-
гоз) — Михайло Рогоза — київський митрополит, 
прибічник унії [21, с. 291]. З 1594 року він опікував-
ся монастирем св. Онуфрія у Львові [3, с. 49].

18 грудня 2014 року останки першодрукаря 
пе репоховали у церкві св. Онуфрія. В церемонії 
перепоховання взяли участь представники всіх 
християнських конфесій України.

Таким чином, дослідивши матеріали, пов’язані 
з надгробною плитою першодрукаря Івана Федо-
рова (Федоровича), були проаналізовані можливі 
варіанти її відтворення. Відтворення відбулося на 
основі найдавнішого її рисунка з 1817 року.
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надГроБная плита  
ивана Фёдорова (Федоровича)

игорь сёмочкин
аннотация. Автор анализирует надписи на надгроб-
ной плите первопечатника Ивана Фёдорова на основе 
описей и рисунков плиты, сделанных в XVIII–XIX вв. 
Плита исчезла в 1883 году. Исследование позволило 
провести в 2014 году восстановление плиты с рекон-
струкцией надписей.
Ключевые слова: Иван Фёдоров (Федорович), пер-
вопечатник, церковь св. Онуфрия, надгробная плита,  
о. Модест Гриневецкий, герб “Рагоза”.

The TombsTone  
of ivan fedorov (fedorovych)

Ihor Syomochkin
annotation. An author analyses inscriptions on the tomb-
stone of  the first Ukrainian printer Ivan Fedorov on the 
basis of  inventories and drawings, done in 18–19 centuries. 
The tombstone disappeared in 1883. Research allowed to 
conduct in 2014 renewal of  tombstone with the reconstruc-
tion of  inscriptions.
Key words: Ivan Fedorov (Fedorovych), the first printer, 
Church of  St. Onuphrius, f. Modestus Hryniewicki, coat 
of  arms “Rahoza”.



– 184 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

Ныне в сфере охраны исторических памятни-
ков Крыма остро стоит вопрос сохранения насле-
дия его коренных народов. Особую тревогу вызы - 
вает тот факт, что до сих пор не остановлен про- 
цесс методического разрушения исторических 
некрополей — важного элемента национальной 
памяти этнических меньшинств и коренных наро-
дов полуострова. Процесс стирания исторических 
следов многовекового присутствия этих групп в 
Крыму, как свидетельствуют документы, был ини-
циирован и официально запущен советскими 
властями вскоре после депортации национальных 
меньшинств полуострова в 1944 году. Дальней-
шим разрушениям и дальнейшему разграблению 
подвергается даже Балта Тиймэз — исторический 
объект общенационального значения, родовое 
кладбище одного из коренных народов Крыма — 
караимов, или караев.

Когда говорят о памятниках и кладбищах, час-
то употребляют выражения “связь времён”, “исто-
рическая память”, “быстротечность”, “бег време-
ни”. Окруженные мифами, легендами, почитанием 
или суеверным страхом, они иногда становятся 
единственными материальными свидетелями про-
шлого. Древние надгробия существуют в настоя-
щем и, возможно, сохранятся в будущем. Судьбы 
“камней памяти” и современных архитектурных 
сооружений зачастую связаны. Об использовании 
надгробий городских некрополей в постройках 
Симферополя, Феодосии и других крымских го-
родов написано немало. Та же участь постигла и 
памятники родового кладбища крымских караимов 
(караев) Балта Тиймэз у крепости Чуфут-Кале под 
Бахчисараем.

Многие представители этого народа хотели 
быть упокоены в священном для них месте. Здесь 

хоронили караев из Вильно (Литва), Ялты, Одессы 
и других мест. А умершему и похороненному на 
чужбине иногда ставили безмогильный “йолджы-
таш” — “камень путнику”. До середины XIX в. па-
мятники были из известняка, а потом зажиточные 
семьи стали устанавливать массивные надгробия 
нетрадиционных форм из мрамора, лабрадорита, 
гранита, габбро и других дорогих привозных по- 
род камня [1]. На фотографиях начала ХХ века 
такие памятники (в основном стелы) резко вы-
деляются на фоне остальных. В наше время, по 
оценкам М. Я. Дубинского, внука последнего газ-
зана (священника) Кале, и Г. М. Шембелева, жив-
шего неподалеку в Успенском монастыре, таких 
памятников сохранилось 3–5% [2, с. 34–35]. При 
этом боль шинство из этих сохранившихся надгро-
бий разрушены, разбиты, скинуты с постаментов, 
сдвинуты с места, перевернуты. В этой работе на 
основе архивных документов и недавно проведен-
ных исследований мы проследим, кто и когда раз-
решил разграбление памятника национального 
значения и где оказались некоторые “камни памя-
ти”, вывезенные с исторического кладбища Балта  
Тиймэз 1.

Ш. Сеитумеров — научный сотрудник Бахчи-
сарайского заповедника, собиравший сведения об 
исторических объектах Бахчисарая и окрестно с-
тей, сообщил, что в Государственном архиве в АР 
Крым, в фонде Р-3385, о. 1, д. 6, л. 93 находится 
докладная записка архитектора отдела охраны па-

1 в 1921 г . город-крепость чуфут-кале вместе с кладбищем 
были национализированы, затем вошли в состав Бах-
чисарайского музея, многократно менявшего название . 
Сей час это кру «Бахчисарайский историко-культурный 
запо ведник .

удк 726 .825:[26-872(1-076)

анна полканова

о паМЯТНИках На караИМСкоМ родовоМ 
кладБИще БалТа ТИйМэз И в с. коУш 

(шелковИчНое)
аннотация. Вскоре после депортации национальных меньшинств в Крыму по инициативе советских властей был 
запущен до сих пор идущий процесс методического разрушения исторических некрополей — важного элемента 
национальной памяти этнических групп полуострова. В частности, таковой является судьба Балта Тиймэз — 
родового кладбища одного из коренных народов Крыма — караимов, или караев. Документы свидетельствуют, 
что данный процесс был инициирован и санкционирован советскими властями. Как показывают исследования, 
часть исторических надгробий была использована для сооружения современных памятников, а многие надгробия, 
сохранившиеся в месте своего сооружения до наших дней (7 тыс.), подверглись надругательствам — памятники 
разбиты, сброшены с постаментов, перевернуты, сдвинуты с могил. Общественности, борющейся за сохранение 
святыни, нужны помощь и поддержка. А сооружение и дальнейшее существование монументов в память о людях, 
ушедших от нас во времена Второй мировой войны, не должны сопровождаться вандализмом в различных его 
проявлениях.
Ключевые слова: караимы, родовое кладбище, Балта Тиймэз, разграбление древних некрополей.
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Полканова А. о памятниках на караимском родовом кладбище Балта тиймэз и в с . коуш (шелковичное)

мятников О. И. Базилевой начальнику Управления 
по делам архитектуры при Совете народных комис-
саров (СНК) Крымской АССР от 23 июня 1945 
г. В документе говорится, что в Бахчисарайский 
Торгплодоовощтрест от СНК Крыма поступило 
разрешение на разборку всех памятников кладбищ 
нацменьшинств города, за исключением некропо-
ля Ханского дворца. К тому времени райзаготкон-
тора решила сдать камень с кладбища Эски-Юрта.  
О. И. Базилева сообщала, что “это кладбище VIII в.  
находится в списке архитектурных памятников, 
состоящих под защитой государства” и просила 
“приостановить разборку старинного кладбища” и 
заняться его охраной от разрушения. Дальнейшие 
попытки Ш. Сеитумерова разыскать какой-либо  
документ СНК об этих событиях были безуспеш-
ны. Кладбище Эски-Юрта перестало существовать. 
Лишь некоторые памятники сохранились и на-
ходятся в Бахчисарайском заповеднике (в т.ч. на 
Ханском кладбище) [3, с. 39–40].

Вероятнее всего, это распоряжение (разреше-
ние) СНК имело отношение и к памятникам Балта 
Тиймэз. Но активные действия по его разборке 
начались позже — возможно, из-за того, что в 
первую очередь планировали разобрать все то, 
что имело отношение к депортированным в 1944 
году крымским татарам, грекам, армянам, болгарам, 
а также немцам, которые были подвергнуты депор-
тации несколько ранее, в 1941 году. Караимское 
кладбище оставалось нетронутым дольше еще и 
потому, что располагалось дальше (а потому вывоз 
надгробий был затруднен), а также благодаря тому 
обстоятельству, что кладбище было действующим 
вплоть до 1958 года.

За год после запрета хоронить на БалтаТий-
мэз были разобраны и вывезены стены некрополя.  
Я. А. Дубинский (сотрудник музея пещерных го-
родов, сын последнего газзана Кале, живший там 
до 1942 г.) в своем письме в Академию наук СССР 
(1958) писал, что древнее караимское кладбище 
находится под угрозой полного разграбления и 
сетовал, что во время гражданской войны и гитле-
ровской оккупации ни один камень не был тронут, 
а “в мирное время разрушаются ценные для исто-
рии памятники” [4, с. 85–86]. Об этом рассказы-
вали его сын М. Я. Дубинский и Г. М. Шембелев.  
Сем.Мих. Шапшал сообщал, что надгробия клад-
бища использовались в основном на распилку  
(на облицовку и таблички новых памятников из це-
мента и бетона). Иногда кладбищенским памятни-
кам находили и другое применение. Так, постамент 
скульптуры Ленина в Бахчисарае был сооружен 
из фрагмента памятника Аге [2, с. 34–35]. Схожие 
сведения были получены автором и Ш. Сеитуме-
ровым о памятнике партизанам с. Шелковичное 
(бывш. Коуш) от Г. М. Шембелева и от бывшего 
смотрителя Кале М. А. Дубинского. Об этом пи-
шет и сестра пос леднего, В. А. Дубинская: “Как-то 
местный совет выделил деньги на памятник пар-

тизанам, деньги пропили (так говорят). Вандалы 
пригнали кран и машину, хотели взять памятник 
с кладбища и поставить партизанам, они подни-
мали памятник, он падал, ломался, тогда брались 
за другой, и с другими памятниками то же случа-
лось, так они не воспользовались, варвары, а бед 
наделали” [5, с. 5].

Подобную ситуацию описывает В. Поляков в 
статье об изготовлении памятника “Партизанская 
шапка” [6]. Этот автор сообщает, что первоначаль-
но для создания монумента партизанам якобы хоте-
ли использовать надгробия караимского кладбища, 
для вывоза которых использовали автокран и гру-
зовик. Однако вероятность такого развития собы-
тий отвергает В. Гуркович, ссылаясь на письмо и. 
о. генерального директора КРУ “Бахчисарайский 
историко-культурный заповедник” Т. А. Бобров-
ской: “Въезд на кладбище автокрана невозможен. 
Основание: Высота каменной арки ворот от уровня 
земли до замкового камня составляет 2,5 м. Высота 
самого малого автокрана 1960-х годов КС 0561А 
на базе ГАЗ-51 в транспортном положении со-
ставляет 3,3 м” [7]. Но на поверку оказалось, что 
это утверждение не соответствует действительно-
сти. Подъезд на кладбище техники возможен —  
с противоположной стороны. Этому неоднократно 
были свидетелями члены Ассоциации крымских 
караимов “Крымкарайлар”, препятствовавшие вы-
возу памятников с кладбища в 1990-е и 2000-е годы 
и видевшие вывоз спиленных деревьев некрополя 
на грузовиках.

Исследуя дальнейшую судьбу надгробний, 
вывезенных с исторического кладбища крымских 
караимов БалтаТиймэз, автор этой работы совмест-
но с доктором геолого-минералогических наук  
Ю. А. Полкановым осмотрела памятник парти-
занам в с. Шелковичное (ил. 1). На сайте Коми-
тета по охране культурного наследия АРК [8] он 
числится под № 769-АР как “Братская могила 
партизан, 1941–1944 гг.” — объект, сооруженный 
в 1963 году на землях запаса Верхнереченского 
сельсовета в 14 км на юго-восток от с. Синапное 
и поставленный на учет в Государственный ре-
естр недвижимых памятников Украины Приказом 
Министерства культуры Украины от 31.07.2012 г.  
№ 814. Охранная зона в пределах ограды утверж-
дена решением Крымского облисполкома от 
15.01.1980 г. № 16”.

Упомянутый выше памятник партизанам со - 
стоит из двух бетонных (цементных) нижних бло-
ков, четырех блоков из лабрадорита, двух мрамор-
ных досок и навершия в виде пятиконечной звез ды. 
Общий размер монумента — более трех метров 
(без нижних бетонных блоков). Памятник симмет-
ричен. Небольшой рамочный орнамент первого 
и третьего сверху блоков указывает, где лицевая 
и тыльная стороны. Их ориентировка нарушена в 
третьем сверху блоке — лицевая часть развернута 
вбок. Все три рамки третьего блока, где, возможно, 
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была надмогильная надпись, зацементированы. 
Зацементировано и украшено звездой овальное 
углубление первого блока. На лицевой стороне 
третьего блока и у подножия памятника прикреп-
лены покрашенные в белый цвет впереди и се- 
ребристый по бокам мраморные доски с надпися-
ми. Судя по всему, они тоже вторичного исполь- 
зования.

В свете рассматриваемой нами тематики — 
разрушение древнего кладбища и вывоз надгро-
бий для повторного использования — особый 
интерес представляет разновидность лабрадори-
та, из которого была изготовлена часть элементов 
упомянутого выше памятника партизанам. Дело 
в том, что лабрадорит — редкая в Крыму горная 
порода, и известна нам лишь среди памятников 
родового караимского кладбища Балта Тиймэз, 
которые были изготовлены в конце XIX – начале 
ХХ вв. По свидетельству очевидцев, камень достав-
ляли с Волыни (Житомирская обл.) богатые люди.  
В Российской империи подобный лабрадорит до-
бывали только там. Основные же места добычи 
лабрадорита за рубежом являются географически 
крайне отдаленными — это полуостров Лабра-
дор на востоке Канады и Мадагаскар — остров у 
восточного побережья Африки. Главный минерал 
горной породы, называемой лабрадоритом — это 
лабрадор (группа натриевых полевых шпатов). 
Лаб радорит относится к глубинным магматиче-
ским породам группы анортозита.

А теперь рассмотрим лабрадорит памятника 
партизанам в с. Шелковичное (ил. 2). Камень этого 
памятника — лабрадорит, от мелко- до крупнокри-
сталлического: серый — до чёрного, с коричневато-
оранжевым оттенком, придающим породе особую 
привлекательность и своеобразие. На 90% данный 
ладбадорит сложен лабрадором и близкими к нему 
членами альбит-анортитового непрерывного по 
химическому составу ряда. На общем фоне хо-
рошо заметны иризирующие “глазки” размером 
до нескольких сантиметров, с радужной окраской 
пре имущественно в сине-голубых, реже в жёлто-
оран жевых тонах. На неправильных и таблитчатых 
кристаллах лабрадора заметны зональность, поли-
кристаллические двойники. Второстепенные мине-
ралы — пироксены. Заметен биотит. Характерно 
наличие ильменита, особенно в верхней части 
стелы. Ильменит на Волыни является основным 
источником титана коренных руд этого элемента. 
В нашем случае — ильменита до первых процен-
тов. Он хорошо виден на полированной поверх-
ности памятника и легко распознается благодаря 
характерному металлическому блеску. Размер зерен 
ильменита достигает сантиметра и более. Основ-
ные акцессорные минералы лабрадорита — апатит 
и циркон микроскопических размеров. Полный 
аналог описываемого камня с соответствующими 
размерами сохраняется на Балта Тиймэз в виде 
оставшегося невывезенным фрагмента памятника в 
северо-западной части верхней дороги некрополя 
недалеко от остатков стены (ил. 3). Это дает право 
утверждать, что памятник партизанам с. Шелко-
вичное изготовлен с использованием “камней па-
мяти” караимского некрополя.

Совсем иным по своему характеру и подходам 
к сооружению стал памятник, расположенный не-
подалеку от вышеописанного монумента партиза-
нам. Это — памятник жителям села Коуш (Шел-
ковичное) разных национальностей, погибшим во 
время Второй мировой войны (ил. 4).

ил. 1. Фрагмент памятника на историческом 
кладбище Балта Тиймез

ил. 2. Памятник погибшим партизанам в с. Коуш 
(Шелковичное)
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Воздвигнут он был по инициативе обществен-
ности, а не властей. В “Голосе Крыма” за 1 апреля 
2011 г. [9] мы нашли информацию, что жители 
села Коуш (в. т. ч. ветераны партизанского движе-
ния Р. Сеитбекиров, М. Бекиров, Я. Мустафаев,  
С. Шамратова, С. Ниметуллаев, С. Амзаев, участни-
ца войны С. Сеитбекирова, филолог С. Усеинов и 
другие) намерены установить в родном селе памят-
ник односельчанам, погибшим в годы войны. Они 
смогли это осуществить в 2013 г. На двух темных 
досках этого лишенного помпезности, лаконич-
ного монумента были указаны краткие сведения о 
селе и его жителях и приведен скорбный список 
погибших. Однако этот строгий, гармоничный, 
трогательный памятник, к сожалению, уже разру-
шен. В двух вазах у памятных досок чьей-то нерав-
нодушной рукой сооружены букеты из шиповника. 
А рядом лежат две разбитых плиты (ил. 5).

То, что красть и разрушать памятники плохо, 
несомненно. Общеизвестно, что государство га-
рантирует памятникам истории и культуры охрану. 
Но ряд вопросов остались без ответов. Почему до 
сих пор древнее караимское кладбище подверга-
ется разграблению? Как быть с чувствами целого 
народа, для кого этот “памятник национального 
значения” является сакральным? Хорошо, или пло-
хо использовать старые надгробия для сооружения 
новых, и стоит ли спросить разрешение наследни-
ков? Дать оценку событиям полувековой давности 
и происходящему сейчас необходимо, чтобы знать, 
как поступать в дальнейшем, сохраняя мир, спо-
койствие и взаимное уважение между людьми, жи-
вущими на полуострове. И не лучше ли почитать 
память погибших в горниле войны земляков так, 
как делали это неравнодушные жители села Коуш 
(Шелковичное) — по зову сердца, без вычурности, 
помпезности, формализма и заботясь о том, чтобы 
не были задеты чувства никого из сограждан?

Мы надеемся, что эта краткая публикация по-
может приблизить время, когда все же будет по-
ложен конец разграблению древних некрополей 

национальных меньшинств и коренных народов 
Крыма — процессу, продолжающемуся уже много 
десятилетий, ведущему к стиранию следов культур 
этих народов на полуострове и сопровождающему-
ся попранием их национального достоинства.

Надеемся также, что настоящая работа будет 
способствовать привлечению внимания широкой 
общественности, общественных активистов и со-
ответствующих профессиональных кругов к за-

ил. 3. Деталь памятника погибшим  
партизанам в с. Коуш

ил. 4. Памятник погибшим жителям в с. Коуш

ил. 5. Памятник погибшим жителям в с. Коуш
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тронутой нами проблеме и, таким образом, станет 
подспорьем в деле установления цивилизованного 
порядка вещей в обществе, при котором судьбы 
мемориалов и памятников — как древних, так и 
памятников наших дней — уже не будут сопряже-
ны с проявлениями вандализма в его различных 
формах.
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про пам’ятниКи на КараїмсьКому 
родовому Кладовищі Балта тіймез  

та в с. Коуш (шовКовичне)
анна Полканова

анотація. Невдовзі після депортації національних мен-
шин в Криму за ініціативою радянських властей було 
запущено і досі не спинений процес методичного руй-
нування історичних некрополів — важливого елемента 
національної пам’яті етнічних груп півострова. Зокрема, 
такою є доля Балта Тіймез — родового кладовища од-
ного з корінних народів Криму — караїмів, або караїв. 
Документи свідчать, що цей процес був ініційований 
і санкціонований радянськими властями. Як засвідчу-
ють дослідження, частина історичних надгробків була 
використана для спорудження сучасних пам’ятників, а 
багато які надгробки, що збереглись до наших днів у 
місцях свого спорудження (7 тис.), зазнали наруги — 
пам’ятники розбиті, скинуті з постаментів, перевернуті, 
зрушені з могил. Громадськості, яка бореться за збере-
ження святині, потрібні допомога та підтримка. А спору-
дження та подальше існування монументів, присвячених 
пам’яті людей, котрих забрала Друга світова війна, не 
повинні супроводжуватися вандалізмом у різних його 
проявах.
Ключові слова: караїми, родове кладовище, Балта Тій-
мез, розграбування стародавніх некрополів.

discussinG The funerary monumenTs 
of balTa Tiymez, a KaraiTe ancesTral 

cemeTery, villaGe of Koush 
(shovKovychne), The crimea

Anna Polkanova
annotation. Soon after the deportation of  national mi-
norities from the Crimea in 1940th the Soviet government 
initiated and launched the process of  systemic destruction 
of  such important elements of  national heritage of  the 
peninsula national minorities as historic necropoleis; the 
trend that continues even nowadays. One of  such places 
has been Balta Tiymez, an ancestral cemetery of  Karaites, 
an indigenous people in the Crimea. As documents demon-
strate it, the process of  destruction above had been initiated 
and authorized by the Soviet government. Studies make it 
obvious that a considerable portion of  the tombstones went 
used for construction of  modern monuments, while many 
of  the historic funerary monuments at the cemetery that 
survived (7 thousand items) have been subjects to desecra-
tion: the monuments are broken, knocked off  their ped-
estals or moved out of  the graves. The efforts exerted by 
public activists to preserve the holy historic place deserve 
assistance and support, and construction of  modern-time 
monuments to commemorate victims of  World War II in 
the Crimea should not be accompanied by anti-heritage 
vandalism in any of  its forms.
Key words: Karaites, ancestral cemetery, Balta Tiymez, 
pillage of  ancient necropoleis.
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Вивченням об’єктів культурної спадщини Киє-
во-Печерської лаври, проблемами охорони, збере-
ження та популяризації її архітектурно-історичної 
спадщини займалося чимало науковців, проте, ще 
залишаються об’єкти, які потребують більш де-
тального вивчення, оскільки інформація про них у 
наукових джерелах представлена фрагментарно.

В запропонованій статті авторами зроблено 
спробу описати і систематизувати втрачені об’єк- 
ти — промислові та господарські споруди Верх- 
ньої лаври Національного Києво-Печерського 
істори ко-культурного заповідника кінця ХІХ – се-
редини ХХ ст.

Будівництво ХІХ – початку ХХ ст. Києво-
Пе черської лаври підпорядковувалося усталеній 
пла нувально-просторовій організації. З розвитком 
економічної діяльності, зростанням кількості про-
чан, запровадженням водогінних, опалювальних 
і електричних мереж було зведено низку нових 
цегляних споруд торговельного, житлового і госпо-
дарського призначення, розташованих переважно 
на внутрішніх подвір’ях.

Північно-східну частину Верхньої лаври зай-
має велике Економічне подвір’я, на якому серед 
пам’яток архітектури, в різний часовий проміжок, 
були розташовані споруди господарського при-
значення [1, с. 1243], серед них корпуси №№ 11-а, 
12-а, 18-а (див. план-схему).

У жовтні 1960 року Республіканські спеціаль ні 
науково-реставраційні виробничі майстерні звер-
нулися (лист від 13.10.60 р. № 3а/2024) до Дер-
жавного комітету Ради Міністрів УРСР у справах 
будівництва з пропозицією щодо розбирання до-
будов ХХ ст., які затуляють первісний північний 
фасад пам’ятки архітектури Ковнірівського корпусу  
(№ 12) Києво-Печерської лаври [2]. На вищезга-
дане звернення Державний комітет Ради Міністрів 
УРСР у справах будівництва дав згоду на розби-
рання добудов ХХ ст., що не мають художньої та 
історичної цінності [3].

У протоколі наради з приводу розбирання до - 
будови до пам’ятки архітектури Ковнірівського 
корпусу Києво-Печерської лаври від 14 листопада  

1960 року йдеться про додаткове архітектурно-ар-
хеологічне дослідження пам’ятки та пропозиції 
стосовно розбирання північної добудови. Згідно з 
інформацією архітектора М. М. Александрової на 
пам’ятці архітектури ХVІІ–ХVІІІ ст. Ковнірівсько-
му корпусі здійснюються реставраційні роботи, в 
процесі яких остаточно встановлено, що добудо-
ва ХХ ст. до північного торця пам’ятки є чужою 
за архітектурою, порушує загальну композицію 
споруди, закриваючи її північний фасад і части-
ну фасаду Економічного корпусу. Технічний стан 
добудови ХХ ст. визначено як незадовільний —  
міжповерхові, горішні перекриття та дах відсут-
ні, віконні та дверні отвори пошкоджені, їхні за-
повнення повністю відсутні, мурування стін дуже 
пошкоджено. Було ухвалене рішення розібрати 
добудову ХХ ст. до північного фасаду Ковнірів-
ського корпусу, яка не має художньої та історичної 
цінності [4].

На архівних фотографіях, датованих приблиз-
но 1948–1955 рр., зображено ряд цегляних добудов 
до східного фасаду Ковнірівського корпусу, які та-
кож було розібрано у другій половині ХХ ст.

На фрагменті ситуаційного плану Верхньої 
лаври, який виконаний Українським спеціальним 
науково-реставраційним проектним інститутом 
“Укрпроектреставрація” 1981 року, де зображені 
корпуси №№ 7, 11-а, 12, 12-а, 13, 18, 18-а цегляні 
добудови до північного та східного фасадів Ков-
нірівського корпусу не показані.

Корпус № 11-а було споруджено в середині 
ХХ ст. та пристосовано під гараж. Будівля явля-
ла собою цегляну прямокутну у плані споруду, з 
оглядовими ямами, асфальтованою підлогою та 
односхилим дахом. Єдиним її декором був примі-
тивної форми увінчуючий карниз з “сухариками” 
[5, с. 4]. Спочатку фасади були побілені по шту-
катурці, але від часу штукатурка збереглася лише 
частково, оскільки побілка виконувалась вапняко-
вою фарбою безпосередньо по цегляному муру-
ванню. Перекриття споруди — плоске, залізобе-
тонне, покриття даху виконане з листового заліза 
та пофарбоване. Стіни та перегородки гаража ви-
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конані з сучасної цегли та шлакобетонних блоків. 
Ями для технічного огляду автомашин виконані 
з залізобетону. Зовнішні дверні заповнення були 
дерев’яними, двопільними, з заскленою верхньою 
частиною полотен, пофарбовані масляною фар-
бою. Внутрішні дверні заповнення — дерев’яні, 
однопільні, пофарбовані масляною фарбою.

Віконні прорізи з металевими перемичками 
прямокутної форми, заповнення віконних прорі- 
зів — двійні, двостворчаті. Опалення в гаражі водя-
не, від місцевої котельні, будівля була каналізована. 
У 80-х роках ХХ ст. гараж було розібрано.

Корпус № 12-а складався з цегляної огорожі та 
металевого навісу. Огорожа прилягала до будівлі 
гаража (корпус 11-а), відокремлюючи територію 
Економічного подвір’я Заповідника від території 
театрального інституту (корпус № 7) та складалася 
з двох частин. Безпосередньо до будівлі гаража 
прилягала цегляна частина огорожі завдовжки 5 м.  
Інша частина огорожі завдовжки 21 м була вико-
нана з натягнутої на металевий трубчастий каркас 
металевої сітки. Цегляна ділянка огорожі була зму-
рована з сучасної цегли на цементному розчині.  
Металевий навіс розміщений на території Еконо-
мічного подвір’я Верхньої лаври, між описаною ви-
ще огорожею і будівлею прохідної (корпус № 18-а).  
Навіс являє собою систему стояків та балок з мета-
левих труб, покритих листами покрівельного за - 
ліза. Покриття підлоги навісу — бетонна стяжка, 
вимощення відсутнє [6, с. 4]. У 80-х роках ХХ ст. 
цегляна огорожа та металевий навіс були знесені.

У північно-східній частині Верхньої лаври був 
розміщений корпус № 18-а. Це сучасна, кам’яна, 
одноповерхова, прямокутна в плані будівля, що не 
мала декоративного оздоблення та була накрита 
двосхилим дахом. Горішнє перекриття по дере в’я-
них балках. Покрівлю даху було виконано з листів 
чорного заліза, пофарбованого зеленою олійною 
фарбою. Система водовідведення на будівлі від-
сутня, атмосферні опади не потрапляють на стіни 
завдяки значному виносу покрівлі [7, с. 5]. Двері та 
віконні заповнення — дерев’яні, опалення будівлі 
було водяне. Зовнішні стіни виконані з блоків ра-
кушняка на вапняному розчині. Підлогу будівлі було 
вимощено плиткою та лінолеумом. Над входами з 
боку східного та північного фасадів був козирок. 
Вимощення зі східного та північного фасадів вико-
нане з кам’яних плит, з боку західного та південного 
фасадів — відсутнє. Стіни всіх фасадів, окрім пів-
денного, поштукатурені і пофарбовані вапняковою 
фарбою. Цоколь прохідної виконаний з сучасної 
цегли червоного кольору, окрім південного фасаду 
цоколь був поштукатурений, система мурування —  
хрестова. Цегляний майданчик перед входом до 
будівлі було покрито бетонною плиткою.

Споруда використовувалась як прохідна та під 
складські приміщення Інституту підвищення ква-
ліфікації працівників культури Міністерства куль-
тури УРСР [7, с. 4].

Будівлю корпусу № 18-а Український спеціа-
лізований науково-реставраційний проектний інс-
титут “Укрпроектреставрація” рекомендував на 
знесення після відселення з території Заповідника 
непрофільних організацій, зокрема й Інституту  
підвищення кваліфікації працівників культури як  
таку, що не становить художньої та історичної 
цінності, і порушує гармонію архітектурного ан-
самблю та заважає візуальному огляду пам’яток 
архітектури [7, с. 7].

У східній частині території Верхньої лаври, 
на південно-схід від Економічного подвір’я, роз-
міщується “Друкарське” подвір’я, на якому було 
побудовано цегляні господарські будівлі — корпус 
№ 100-а, споруда біля корпусу № 100 та металевий 
гараж — корпус № 83-а (див. план-схему).

Корпус № 83-а розташовувався поблизу па-
м’ятки архітектури національного значення Онуф-
ріївська башта та являв собою металевий гараж 
примітивної форми нестандартного типу. Його 
було споруджено з листів чорного заліза, закрі-
плених на металевому каркасі. Дах — двосхилий, 
виконаний з аналогічних металевих листів. Фунда-
менти відсутні, гараж було встановлено на основі 
будівельного сміття та гравію [8, с. 4]. Вимощенням 
Гаражу було асфальтове покриття подвір’я. По-
лотна воріт були виконані з листів чорного мета-
лу та завішені на саморобних металевих завісах. 
Оскільки гараж не мав архітектурної цінності, був 
дисгармонуючою спорудою, яка засмічувала тери-
торію Верхньої лаври та була розміщена близько 
до пам’яток архітектури національного значення 
Монастирських мурів (корпус № 92) та Онуфрі-
ївської башти (Палатна) (корпус № 83) і сприяла 
руйнації мурування цих пам’яток, Український спе-
ціалізований науково-реставраційний проектний 
інститут “Укрпроект реставрація” рекомендував її 
на знесення.

Корпус № 100-а був розміщений у східній 
частині території Верхньої лаври біля східних фа-
садів пам’яток архітектури друкарні (корпус № 9) 
та прос курні (корпус № 8). Це примітивна одно-
поверхова цегляна сучасна прибудова, прямокутна 
у плані з односхилим дахом. В південно-східній 
частині цієї споруди був розміщений гараж дирек-
ції Музею книги та друкарства УРСР, в північно-
західній — склад будівельних розчинів [9, с. 4]. 
Фасади були потиньковані, побілені та позбавлені 
будь-якого архітектурного декору. Стіни екстер’єру 
гаража завершені спрощеним карнизом, інтер’є- 
ру — поштукатурені та побілені, панелі пофар-
бовані олійною фарбою. Стіни інтер’єру складу 
будівельних розчинів були поштукатурені без по-
дальшого фарбування. Західним фасадом будівлі 
була цегляна підпірна стіна та частина східного 
фасаду корпусу № 11-б. Покриття даху виконане з 
листового заліза пофарбованого олійною фарбою 
[9, с. 5]. Підлога гаража виконана з бетонних плит; 
в ній влаштована оглядова яма зі сходами вниз для 



– 191 –

технічного огляду автотранспорту. Стіни й підлога 
оглядової ями були виконані із бетону. У складі 
будівельних розчинів вся поверхня підлоги заси-
пана сухим цементом, матеріал підлоги встановити 
не вдалося. Зовнішні двостулкові ворота викона-
ні з щитів ДСП, зовнішній фасад воріт обшитий 
оцинкованими листами заліза та пофарбованими 
олійною фарбою зеленого кольору. Зовнішні та 
внутрішні дверні заповнення складу будівельних 
розчинів — дерев’яні двостулкові фільончасті двері  
нескладної форми, пофарбовані олійною фарбою.  
Віконні заповнення споруди — дерев’яні. Вимо-
щенням споруди було асфальтове покриття. З боку 
в’їзду до гаража влаштований пандус по ґрунту з 
цегли на цементному розчині. Споруда була елек-
трифікована, мала водопостачання — в інтер’єрі 

гаража була обладнана раковина — мийка зі зливом 
[9, с. 6].

Будівлю корпусу № 100-а Український спе-
ціалізований науково-реставраційний проектний 
інститут “Укрпроектреставрація” рекомендував на 
знесення, як дисгармонуючу, та таку, що не стано-
вить художньої та історичної цінності.

Прибудова до корпусу № 100. Біля південно-
го фасаду пам’ятки архітектури Котельні (корпусу  
№ 100), впритул до пам’ятки архітектури націо-
нального значення Монастирські мури (корпус 
№ 92) була прибудована цегляна, одноповерхова, 
прямокутна у плані споруда, накрита односхилим 
дахом. 

У 80-х роках ХХ ст. цегляну прибудову до кор-
пусу № 100 було знесено.

план-схема національного Києво-печерського історико-культур ного заповідника  
з позначенням втраченої фонової забудови
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Для території Верхньої лаври характерні за-
тишні внутрішні двори і мальовничі куточки. Попід 
південним оборонним муром сформувалося вузьке 
нижнє подвір’я, яке отримало назву “Лазневе” від 
братської лазні (корпус № 34), яка функціонувала 
тут наприкінці ХІХ ст. [10, с. 1238].

У другій половині ХХ ст. впритул до західного  
фасаду пам’ятки архітектури Лазні братської (кор-
пус № 34) та пам’ятки архітектури національного 
значення Монастирські мури було прибудовано  
комплекс споруд корпусу № 34-а (див. план-схему).

Споруди складалися з одноповерхових цегля-
них сараїв та прибудови котельні. Стіни сараїв та 
прибудови котельні були змуровані з сучасної цег-
ли, на цементному та глиняно-цементному розчи-
ні. Мурування стін було виконане неохайно. Дахи 
споруд односхилі, покрівля з листового чорного  
заліза по дощатій обрешітці. Пофарбування по- 
крівлі виконано червоною фарбою. Дверні та ві-
конні заповнення споруд виконані з дерева. По-
криття підлоги прибудови котельні виконане плит-
кою, бетоном та дощатим покриттям, вимощення 
навколо споруд — відсутнє [11, с. 4].

На території Лазневого подвір’я було розта-
шовано ще два цегляні корпуси: електростанція 
(корпус № 32) і корпус № 33, який складався з 
чотирьох споруд (див. план-схему).

На захід від корпусу № 34-а була розміщена 
електростанція (корпус № 32). Споруда побудована 
в 1919 році та прилягала до пам’ятки архітектури 
національного значення Монастирські мури (кор-
пус № 92). Електростанція являла собою цегляну, 
прямокутну в плані споруду, виконану в спроще-
них еклектичних формах. У 60-х роках XX ст. її 
було демонтовано. Оскільки після демонтажу від 
основного об’єму електростанції збереглися лише 
мурування стін підвалів та фундаментів і, згідно 
з дослідженнями Науково-дослідного інституту 
теорії та історії архітектури і містобудування спо-
руду кваліфікували як дисгармонуючу і таку, що не 
становить архітектурно-художньої та культурної 
цінності, тому корпус № 32 не було відновлено 
[12, с. 4, 5].

Навпроти будівлі електростанції розміщував-
ся корпус № 33: чотири напівзруйновані цегля-
ні споруди, що стояли впритул одна до одної та 
прилягали до пам’ятки архітектури Підпірної стіни 
Верхньої лаври (корпус № 30-а), яка підтримує пів-
денний схил території Верхньої лаври.

Перша споруда — колишній службовий кор-
пус, побудований у другій половині ХІХ ст. Це 
двоповерхова, цегляна споруда (на схемі № 4) з 
кам’яним фундаментом, яка, як і три інші споруди, 
згідно з історико-архітектурним обґрунтуванням 
перспективного розвитку Києво-Печерського дер-
жавного історико-культурного заповідника відно-
силися до його фонової забудови.

Друга, третя і четверта споруди — колишні 
господарські служби (на схемі під № 1, 2, 3), по-

будовані у різні роки ХІХ ст. — це одноповерхові 
цегляні споруди примітивних архітектурних форм 
без декоративних елементів на фасадах, які пере-
бували у напівзруйнованому стані [13, с. 4].

Горішнє перекриття та покриття дахів у за-
гального об’єму споруд відсутнє, збереглося лише 
на одній із них та знаходилося в незадовільному 
технічному стані. Їхні стіни вимощені з цегли, роз-
шивка швів безсистемна, вимощення навколо спо-
руд відсутнє.

Згідно з висновком Науково-дослідного інсти-
туту теорії та історії архітектури і містобудування 
корпус № 33 та прилеглі до нього господарські 
споруди належать до фонової забудови заповід-
ника, які не становлять архітектурно-художньої та 
історичної цінності. Розміщення цих споруд біля 
підніжжя Підпірної стіни Верхньої лаври (корпус 
№ 30-а) створює умови для замокання цієї ділян-
ки стіни, а тому відновлення даних споруд не є 
доцільним. У 80-х роках ХХ ст. вони були розіб- 
рані.

В північній частині території Верхньої лаври 
розміщується Господарське подвір’я. Воно оточе-
не пам’ятками архітектури — північною ділянкою  
Монастирських мурів (корпус № 92), західним 
фасадом церкви над Економічною брамою (кор-
пус № 82), північним фасадом Корпусу клірошан 
(корпус № 20) та східним фасадом Аптеки (корпус 
№ 24).

За територією Господарського подвір’я, впри-
тул до зовнішнього боку північної ділянки Монас-
тирських мурів (корпус № 92), навпроти південно-
го фасаду Готельного корпусу (корпус № 19) були 
розташовані дві споруди: корпус № 19-а та корпус 
№ 19-б (див. план-схему).

Корпус № 19-а — це сучасна одноповерхо-
ва прямокутна у плані споруда, (довжина — 25 м, 
ширина — 4,5 м, висота — 5,5 м), з двома тамбу-
рами на північному фасаді. Вимощена із сучасної 
цегли жовтого кольору на вапняковому розчині, 
система мурування хрестова. Споруда була накри-
та односхилим дахом, покрівля виконана з листів 
шиферу. До головного фасаду споруди прилягали 
металеві сходи, які вели до підсобного приміщен-
ня на другому рівні. Входи до споруди не мали 
захисних козирків та ґанків. Увінчуючий карниз 
являв собою дощатий короб, пофарбований вап-
няковою фарбою. Дверні та віконні заповнення 
були виконані з дерева, основний об’єм підлоги 
вимощений плиткою, в окремих приміщеннях — 
лінолеум, дощата підлога, вимощення відсутнє. 
Південним фасадом споруда прилягає до пам’ятки 
архітектури Монастирські мури (корпус № 92). 
Будівлю використовували під виробничі примі-
щення цеху гальванопластики Республікансько-
го виробничого-експериментального об’єднання  
[14, с. 4].

Сукупність їдких випарів, надмірна вологість 
мікроклімату інтер’єру від виробничої діяльнос-
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ті розміщених у будівлі цехів та вібрації під час 
роботи механізмів негативно впливала на корпус 
№ 92.

Зважаючи на сказане вище, а також у зв’язку 
з побудовою нової виробничої бази Республікан-
ського виробничого-експериментального об’єд-
нання, будівлю, що не становила художньої та іс-
торичної цінності, було розібрано, що вберегло 
від руйнування пам’ятку архітектури національного 
значення Монастирські мури [14, с. 8].

На схід від корпусу № 19-а був розміщений 
кор пус № 19-б. Він являв собою одноповерхову 
промислову цегляну споруду примітивних архі-
тектур них форм з чотирма тамбурами на північно-
му фасаді, без підвалу [15, с. 4]. Будівля змурована 
з сучасної червоної цегли на вапняному розчині 
та накрита односхилим дахом з листів шиферу, 
система мурування хрестова. За вимощення спо-
руді слугувало асфальтове покриття подвір’я. Над 
входом до споруди був влаштований ґанок з козир-
ком на металевих трубчастих стійках з шиферним 
покриттям по металевих трубчастих ригелях. Во-
довідвідну систему на споруді не було передбаче-
но, значний винос покрівлі не давав можливості 
атмосферним опадам затікати на площину стін та 
увінчуючий карниз. У західній частині споруди, 
висота якої перевищувала висоту решти споруди 
на 1 м, увінчуючий карниз цегляний з “сухарика-
ми”, на іншій частині споруди — дощатий короб. 
Дерев’яні слухові вікна з двосхилим дахом; їхня 
покрівля виконана з шиферних листів. Віконні 
та дверні заповнення — дерев’яні, підлога дощата 
покрита лінолеумом [15, с. 5]. Південним фасадом 
будівлі була ділянка Монастирських мурів (корпус 
№ 92).

Будівля перебувала на балансі Київського дос-
лідного виробничого експериментального об’єд-
нан ня і використовувалась під приміщення цехів з 
виробництва значків (ділянки гальваніки, упаковки, 
штамповки).

Корпус 19-б не являв собою художньої та іс- 
торичної цінності та був розібраний, що уне-
можливило руйнування пам’ятки архітектури Мо-
настирські мури внаслідок негативних факторів 
внаслідок виробничої діяльності Київського дослід-
ного виробничого експериментального об’єднання  
[15, с. 8].

На території Господарського подвір’я у пів-
нічній частині території Верхньої лаври розміщу-
вались комплекси корпусів № 22 та № 23-а, які 
перебували в орендному користуванні об’єднання 
“Укртеамонтаж” [16, с. 2] (див. план-схему).

До комплексу корпусу № 22-а входили метале-
ві навіси, під якими було розміщене виробниче об-
ладнання [17, с. 4]. Частина металевих навісів при-
лягала до північного фасаду корпусу № 20. Стійки 
навісу та рама даху були виконані з металевих труб. 
Покриття навісу виконане з листового заліза, під-
логу вимощено залізобетонними плитами.

Решта металевих навісів розташовані впритул 
до пам’ятки архітектури національного значення 
Монастирські мури (корпус № 92), обабіч знесе-
ного гаража, корпусу № 23-а. Під одним розмі-
щувалась оглядова яма, під другим — виробниче 
обладнання. Стійки та рама цих навісів також вико-
нані з металевих труб. Покриття навісів — з толю 
та руберойду, підлога — бетонована.

Вищезгадана споруда була розібрана у зв’язку 
з тим, що об’єднання “Укртеамонтаж”, відповідно 
до перспективного плану Києво-Печерського дер-
жавного історико-культурного заповідника, було 
винесено поза межі території Лаври.

Корпус № 23-а являв собою сучасну цегляну 
одноповерхову споруду, прямокутну в плані з су-
місним дахом та бетонованою підлогою. Дах по  
металевих балках, дерев’яна обрешітка були по-
криті листовим покрівельним залізом. Споруда 
використовувалась під гараж, до якого прилягали 
два металевих навіси. Споруда північним фасадом 
прилягала до пам’ятки архітектури національно-
го значення Монастирські мури (корпус № 92)  
[18, с. 4].

У процесі розробки проекту перспективного 
розвитку Києво-Печерського державного істо ри-
ко-культурного заповідника вищезгадані корпу- 
си — фонова забудова — були визначені дисгар-
монуючими елементами забудови заповідника та 
розібрані у 80-х роках ХХ ст.
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матизировать утраченные объекты — промышленные 
и хозяйственные постройки Верхней лавры Националь-
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Друга половина XIX століття стала поворот-
ним етапом в історії кирило-мефодіївської традиції 
в Україні, який відіграв фундаментальну роль в її 
подальшому розвитку. Злам відбувся у 1860-х роках 
в Російській імперії під час ювілейних святкувань 
пам’яті подвигів просвітителів святих Кирила і Ме-
фодія. 11 травня 1862 у “науковій” церкві Святої 
Тетяни Московського університету відбулася перша 
служба, присвячена святим Кирилу і Мефодію. 
До церкви була урочисто передана частка мощів 
святого Кирила [1].

У наступному (1863) році відзначали 1000-
річчя від дня Моравської просвітницької місії свя-
тих. Тоді Святійший Синод постановив “…в па - 
м’ять здійснення тисячоліття від початкового освя-
чення нашої вітчизняної мови Євангелієм і вірою 
Христовою встановити щорічне, починаючи від 
1863 року, в 11-й день травня церковне святкування 
преподобним Мефодію і Кирилу” [2]. У 1869 році 
відзначали тисячоліття від дня кончини святого 
Кирила, у 1885 році — святого Мефодія.

Ювілейні дати, a “мистецтво на них відгуку-
валося синхронно” [3], переосмислювали поети, 
композитори, художники. 13 лютого 1869 року  
Ф. І. Тютчев написав вірш “Великий день Кирил-
ловой кончины”; у 1885 році П. І. Чайковський 
склав хоральний твір a cappella “Гимн в честь 
Кирилла и Мефодия”; художники Ф. Г. Солнцев,  
M. O. Микешин, M. B. Нестеров та інші створили 
нові художні образи слов’янських просвітителів; 
формувалися канони іконографії святих.

Всі ці події визначили напрямок, цілі та засоби 
руху кирило-мефодіївської традиції. Тому, початок 
історії державного і церковного святкування пам’яті 

рівноапостольних Кирила і Мефодія: вшанування 
святих у літургійній службі, освячення храмів ім’ям 
просвітителів — закономірно викликали форму-
вання нової системи іконостасів, а також розвиток 
програм храмового монументального мистецтва: 
фресок, настінних розписів, мозаїк. Так, напри-
клад, образи святих просвітителів слов’ян введено 
в іконостаси Володимирського собору (М. В. Не-
стеров) у Києві; церкви святих Антонія і Феодосія 
Печерських (Трапезної) Києво-Печерської лаври 
(проект О. В. Щусєва, художник Г. І. Попов), у 
програми мозаїк собору Олександра Невського 
у Варшаві1 (ескіз В. М. Васнецова), церкви Всіх 
Святих Києво-Печерської лаври (проект І. С. Їжа-
кевича, художник B. Лукін).

Поряд із столичними естетичними ідеала-
ми, якими жила епоха останньої третини XIX — 
початку XX століття, розвивалося периферійне 
мистецтво. Його вираження, як правило, набувало 
спрощених форм. Чи не найкращим прикладом 
цієї тенденції є списки святих Кирила і Мефодія на 
царських вратах іконостаса Кирило-Мефодіївської 
церкви с. Тишківкa Харківської губернії (нині Лу-
ганська область) з іконостаса Трапезної церкви 
Києво-Печерської лаври [4]. Небесне патронування 
святими просвіти також сприяло введенню образів 
святих Кирила і Мефодія до програм храмових 
декорацій. У Слобідській Україні, батьківщині 
філософа Григорія Сковороди, ідеї просвітниц-

1 північний приділ собору олександра невського було 
освячено митрополитом київським і Галицьким флавіа-
ном (Городецьким) 3 червня 1912 ім’ям святих кирила 
і Мефодія .
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навіть якщо кожен результат визначено випадково,  
і навіть якщо фотони рознесено в просторі, коли один фотон  

пройде наскрізь — так само вчинить й інший.
Брайан грін
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тва знайшли неабиякий відгук. Вони формували 
кирило-мефодіївську художнью традицію та різ-
номанітно втілювалися в церковному мистецтві 
Слобожанщини, зокрема в монументальному мис-
тецтві, починаючи з останньої чверті XIX століт-
тя. Образи святих Кирила і Мефодія в настінному 
живопису церкви Вознесіння Господнього (Возне-
сенської) c. Просяне — один iз яскравих прикладів, 
вивченню якого і присвячена дана розвідка.

B “Історико-статистичному описі Харківської 
єпархії” (1857–1859) архієпископ Філарет (Д. Г. Гу- 
мілевський), “Нестор слобідсько-української істо-
рії”, відзначив, що церква Вознесіння в слободі 
Просяне Старобільського повіту Харківської гу-
бернії (нині Марківський район Луганської області) 
була зведена у 1848 році. У 1850 році вона налічу-
вала понад тисячу парафіян [5]. Двоповерховий 
кам’яний п’ятиглавий храм, з’єднаний з триярус-
ною дзвіницею, споруджено в традиціях російсько-
візантійського стилю. Особливe значення в декорі 
храмового інтер’єру відіграють настінні розписи2 
другої половини ХІХ століття. Клірові відомості 
засвідчують те, що храм був духовним цент ром 
серед навколишніх поселень: вже y 1916 році пара-
фія налічувала понад дві тисячі вірян [6]. У 1920-х 
роках у храмі служили священики тихонівської течії 
[7]. За радянських часів церкву Вознесіння спіткала 
доля численних храмів: “Центральні органи вла-
ди у 1928 році закрили церкву і передали будівлю 
колгоспу під зерносховище3. У післявоєнні роки 
в храмі знаходився склад паливно-мастильних ма-
теріалів” [8].

Наразі храм спустошено, і тільки настінний 
живопис нагадує про його величне минуле. Істо-
рично-художні аспекти Вознесенської церкви не 
досліджено — храмові не було присвячено жодної 
наукової публікації. Тому, мета даної статті — ввес-
ти до наукового обігу невідому пам’ятку архітек-
тури і монументального живопису ХIХ століття, 
започаткувати дослідження живописної програми 
інтер’єру храму і, таким чином, сприяти внесенню 
церкви Вознесіння до Державного реєстру пам’яток 
культурної спадщини України.

Загалом, програма розпису храму є образно-
концентрована система і вважається однією зі стій - 
ких іконографічних схем: вона обумовлена харак-
терною ієрархічною структурою церкви та пред-
ставляє три пояси живопису. Перший регістр най - 
нижчої зони інтер’єру займають фронтальні обра-

2 Стіни інтер’єру потинькованi вапняно-піщаним роз-
чином і фрагментарно розписанi олійними фарбами .

3 14 вересня 1946 року група православних подала заяву 
про реєстрацію громади та повернення їм колишньої 
церковної будівлі . у зв’язку з тим, що віряни не змогли 
в голодний 1946 рік взяти на себе зобов’язання щодо 
ремонту храму, який перебував у занедбаному стані, і 
сподівалися на допомогу держави, облвиконком своїм 
рішенням від 7 травня 1947 року клопотання відхилив 
[8] .

зи святих: княгиня Ольга, Рівноапостольний князь 
Володимир, Марія Єгипетська, Іоанн Златоуст, Фе-
одосій Чернігівський, Василій Великий. У цьому 
ж регістрі, але над західним порталом дзвіниці, 
зображений поясний образ Марії Магдалини з ча-
шею. Інтер’єри слобожанських храмів, як правило, 
не мали суцільного розпису, повністю розписува-
ли тільки купольне склепіння. Так само і в церкві 
Вознесіння, у першому і в другому ярусах настінної 
площини постаті святих чергуються з монотон-
ними потинькованими площами. У другому ярусі 
центрального храмового простору розташовані 
сидячі фігури євангелістів Матвія, Марка, Луки, 
Іоанна та ростові фігури апостолів Петра i Павла. 
Розписи мають обрамлення з елементами листя 
аканта. Oбрази композиції у склепінні купола, са-
мої ієрархічно значущої зони храму, створюють 
акцент на темі Святої Трійці: в оточенні арханге-
лів зображені Бог-Отeць у вигляді сивоволосого 
старця, “ветхого денмі” (живопис практично по-
вністю втрачено), Бог-Син, який сидить праворуч 
від нього, і Святий Дух у вигляді голуба над ними. 
У лівій руці Бог-Син тримає розкрите Євангеліє зі 
словами від Іоанна (13:34): “Заповѣдь новую даю 
вамъ: да любите другъ друга, якоже возлюбихъ 
вы”; у правій руці — хрест — символ Спасителя. 
Тип такої іконографії Святої Трійці належить іко-
нографії Новозавітної Трійці “Сопрестоліє”. На-
впроти Бога-Сина зображено архангела Михаїла з 
покровом в оточенні шести архангелів — свідків і 
учасників зішестя Святого Духа на апостолів.

Святі Кирило i Мефодій зображені серед рос-
тових образів першого ярусу (іл. 1). Автентичний 
настінний живопис зберігся без пошкоджень та 
нашарувань, з детальною іконографією та чітки-
ми підписами: відповідно СВ. РАВ. КИРIЛЛЪ,  
СВ. РАВ. МЕѲОДIЙ. Після візуального досліджен-
ня іконографії автором встановлено цікавий факт: 
генезою іконографії Кирила і Мефодія розпису 
церкви Вознесіння є малюнок відомого художни-
ка Михайлa Осиповичa Микешинa (1835–1896). 
Малюнок, виконаний митцем на замовлення Пе-
тербурзького Слов’янського Благодійного товари-
ства напередодні 1000-річчя блаженної кончини 
святого Мефодія 1885 року, був втрачений, однак, 
його детально відтворено на літографічному від-
битку [9] (іл. 2). До того ж, іконографія Кирила і 
Мефодія авторства М. О. Микешина композиційно 
наближена до скульптури Емануела Макса в Римі 
1842–1845 років, яка нині знаходиться в церкві Діви 
Марії перед Тином у Празі [10].

Візуальне порівняння настінного живопису 
Вознесeнської церкви з малюнком М. О. Мике-
шина дозволяє стверджувати про ідентичність 
іконографії. Проте, в зображеннях ликів святих, 
виконаних у стриманому колориті та реалістич-
ному стилі, простежується очевидна відмінність 
манери письма художників. Настінний живопис, 
як і малюнок, акцентують історичний вигляд свя-
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Іл. 1. Святі Кирило і Мефодій. Настінний живопис. Ост. чв. XIX століття.  
Церква Вознесіння c. Просяне Марківськoго району Луганської області. Світлина 2006 p.

тих, який відображає їхні житія. Образ Кирила, 
як зазначає мистецтвознавець А. П. Іваннікова, 
“... тепер пишуть у схимі, з розгорнутим сувоєм 
i алфавітом, що підкреслює його роль як творця 
слов’янської абетки і просвітителя. Мефодій, носій 
віри та служитель Церкви, підтримує на покритій 
омофором лівій руці літургійний потир, а правою 
тримає високий хрест, який спирається на подіум. 
Конструкція процесійного хреста, рукава і пере-
хрестя, якe прикрашенo опуклими золоченими ме-
дальйонами, а також його форма з розширеними 
кінцями повторює чеський пам’ятник середини 
XIX століття” [11]. У противагу парному зобра-
женню святих братів М. О. Микешиним, у розписі 
церкви Вознесіння вони розташовані окремо, що 

пов’язано із загальною мистецькою програмою 
інтер’єру храму: святі, які в усталеній іконографіч-
ній традиції зображаються парно, такі як Володи-
мир і Ольга, написані окремо.

Відомості про майстрів і дати виконання роз-
писів на даний час відсутні. Зважаючи на масшаб 
розписів і високий рівень виконання настінного 
живопису, розписи, вірогідно, виконували майст-
ри однієї з слобожанських іконописних шкіл. У 
другій половині XIХ століття головні іконописні 
центри Слобідської України працювали в Харкові, 
Чугуєві та с. Борисівці (нині Білгородська область 
РФ), виконуючи замовлення не тільки в Харківській 
губернії, а i в Полтавській та Воронезькій [12].
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Щоправда, атрибуція іконографії святих Ки-
рила і Мефодія малюнку М. О. Микешина 1884 
року дозволяє датувати розписи нижнього яру-
су церкви Вознесіння: вони виконані наприкін-
ці 1880-x — початку 1890-х років. Зважаючи на 
стилістичні та колористичні відмінності кожного 
регістру, іконографічні настінні розписи були на-
писані в різний час, в основу яких були покладені 
різноманітні художні прототипи. Отже, загальній 
програмі настінного живопису притаманний ком-
пілятивний характер, який вимагає грунтовного 
іконографічного дослідження та фундаментальної 
наукової праці.

Малюнoк М. О. Микешина було покладено 
в основу численних іконографічних зображень 
Кирила i Мефодія, про що свідчать різноманітні 
пам’ятки культури: ікони, літографічні відбитки, 
гравюри [13]. Тепер до переліку іконографічної 
спадщини М. О. Микешина можна долучити i тво-
ри монументально-декоративного мистецтва.

Чимало пам’яток взірця церкви Вознесіння 
були зруйновані за радянських часів або продов-
жують руйнуватися, але деякi збереженi пам’ятки 

культури віддзеркалюють розповсюдження іконо-
графічної кирило-мефодіївської традиції на тере-
нах Слобідської України. Так, наприклад, прототип 
іконографії M. O. Микешинa детально відтворений 
в настінному живопису Пророко-Іллінської церкви 
с. Угроїди Охтирського повіту Харківської єпар-
хії (нині Сумська область) [14] (іл. 3). Аналогічна 
іконографія святих Кирила і Мефодія притаман-
на декору зовнішніх стін храму Свято-Троїцького 
монастиря Охтирського повіту Харківської єпар-
хії. Постаті святих прочитуються на світлині по-
чатку ХХ століття з фонду Охтирського міського 
крає знавчого музею [15]. Істотною відмінністю 
від іконографії M. O. Микешина є, щоправда, роз-
ташування святих: Мефодій — ліворуч, a Кири- 
ло — праворуч. Втім, такі приклади зустрічаються 
в іконописній історіографії святих. На жаль, вра-
ження про іконопис Свято-Троїцького монастиря 
надають лише світлини: після 1919 року монастир-
ські храми зазнали пограбувань і руйнації.

Таким чином, зазначені пам’ятки монумен-
тального живопису свідчать про поширення іко-
нографії М. О. Микешина образів святих Кирила 
і Мефодія в програмах настінних розписів храмів 
Слобідської України в останній чверті XIX сто-
ліття. Дослідження підтверджує розповсюдження 
історизму російського іконопису XIX століття в 
декорах православних храмів України [16], зок-
рема в монументальному живописі Слобожан-
щини. Якщо історизм у Російській імперії був 
притаманний церковному мистецтву в середині  

Іл. 2. Святі Кирило і Мефодій. Літографія за 
малюнком М. О. Микешина. Видання Санкт-
Петербурзького Слов’янського Благодійного 

товариствa. Санкт-Петербург. 1884 [9]

Іл. 3. Святі Кирило і Мефодій. Настінний живопис. 
Ост. чв. XIX століття. Пророко-Іллінська церква 
с. Угроїди Охтирського району Сумської області. 

Світлина поч. 2000-х [14]
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ХIХ століття, то в церковному мистецтві Слобо-
жанщини він проявився дещо пізніше [17]. Варі-
ант зображення святих-просвітителів авторства  
М. О. Микешина став одним iз центральних дже- 
рел у процесі оформлення нової кирило-мефо-
діївської іконографії та мав суттєвий вплив на її 
подальший розвиток. В епоху модерну іконографія 
святих Кирила і Мефодія набувала новаторських 
рис, що закономірно в контексті художньої пара-
дигми fin de siècle. “Відмова від традицій ускладнює 
творчість, а іноді й неможлива, — зазначав Д. С. Ли - 
хачов. — Але, на щастя, традиція сама змінюється 
і розвивається” [18].

POst scRIPtuM
Початoк XXI століття свідчить про новий 

етап осмислення діянь Кирила i Мефодія. Пожвав-
лення історико-культурного інтересу до братів-
просвітителів відбулося у 1980-х роках, коли 6 
грудня 1980 року Папа Іоанн Павло II долучив 
святих Кирила і Мефодія до покровителів Євро-
пи, a у 1985 році видав енцикліку Slavorum Apostoli4.  
У 2011 році відбулася перша православна служба 
над мощами святого Кирила в римській базиліці 
Сан Клименте. 1150-річчя Моравської місії святих 
2013 року відзначили Салоніки, Велеград, Прага, 
Київ.
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оБразы святых Кирилла и меФодия 
в монументальной живописи 

вознесенсКой церКви с. просяное. 
слоБожансКий КонтеКст

Оксана кондратьева
аннотация. Возрождение кирилло-мефодиевской тра - 
диции обозначилось в Украине в конце ХIХ — нача - 
ле ХХ веков. Статья освещает художественно-стилис-
тические аспекты иконографии святых Кирилла и 
Мефодия настенной живописи Вознесенской церкви  
с. Просяное в контексте общей программы интерьера 
храма и кирилло-мефодиевской иконографической 
традиции Слободской Украины.
Ключевые слова: Кирилл и Мефодий, иконогра- 
фия, кирилло-мефодиевская традиция, настенная жи-
вопись, Вознесенская церковь, Просяное, Слободская 
Украина.

iconoGraphy of sainTs cyril  
and meThodius on The murals  

aT The ascension church in prosyane. 
ecclesiasTical arT in sloboda uKraine

Oksana Kondratyeva
annotation. The revival of  the Cyril and Methodius ico-
nographic tradition emerged in Ukraine in the late nine-
teenth and early twentieth centuries. This article highlights 
the artistic and stylistic features of  Saints Cyril and Metho-
dius’s iconography on the murals at the Ascension Church, 
Prosyane, in context of  the church’s mural scheme as well 
as ecclesiastical art in Sloboda Ukraine.
Key words: Saints Cyril and Methodius, iconography, mu-
rals, Ascension Church, Prosyane and Sloboda Ukraine.
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Летом 1997 года членами херсонского подвод-
ного клуба, в 25 км к юго-западу от города, были 
выявлены следы кораблекрушения. Предваритель-
ный осмотр памятника привел к обнаружению 
трех предметов: медного орудия, а также кувшина 
и миски. Из этого следует, что первичное про-
никновение в объект имело место. Масштабы про-
никновения, равно как и его результаты, нам, к со-
жалению, не известны. После того, как найденные 
предметы оказались в распоряжении сотрудников 
Херсонского краеведческого музея, и в частности 

В. Б. Пиворовича, в 2000 году была предпринята 
вторая попытка исследовать памятник. Результатом 
этих работ явилось извлечение на поверхность 
целой серии находок, имеющих непосредственное 
отношение к месту кораблекрушения. Среди них 
оказались предметы вооружения, посуда, остатки 
обуви, личные вещи экипажа и другое. Уже на тот 
момент первичный осмотр материала указывал на 
возраст корабля — предметы соотносились с XVII 
столетием. По нашим данным, большинство из-
делий, за исключением одного боевого топора и 
еще одного носового орудия, оказались в фондах  
Херсонского краеведческого музея. Из всей кол-
лекции находок в научный оборот введена была 
только посуда. Вышеназванные предметы опубли-
кованы в работе Е. Д. Черной, посвященной кол-
лекции поливной керамики Херсонского краевед-
ческого музея за 1998 год.

Спустя 13 лет, после обнаружения памятника, 
его обследование было продолжено участника-
ми экспедиции подводных археологических ра-
бот (Запорожье) под руководством Д. Кобалия. 
Приборный поиск позволил сравнительно быстро 
локализовать место кораблекрушения в одном из 
рукавов Днепра (см. ил. 1, а, б). Его точное место-
положение мы не беремся указывать по понятным 
для нашего времени причинам.

После предварительных подводных работ уда-
лось установить следующую картину. Корпус судна 
почти полностью укрыт песчаной дюной и сори-
ентирован по линии северо-запад — юго-восток) 
(см. ил. 1, в). Глубина залегания — 6 метров. Сле-
ды предшествующих раскопок не фиксируются.  
В нас тоящий момент над грунтом выступают топ-
тимберсы обоих бортов, а также доски верхних 
поясов обшивки. Обращает на себя внимание раз-
личная толщина досок — от 30 до 60 мм, что может 
объясняться наличием двух обшивок, внутренней 
и внешней. Обычно внешняя обшивка корпуса 
набиралась из досок большей толщины. Этот те-
зис удастся проверить только во время подводных 
раскопок. С северо-западной стороны над грунтом 
возвышается верхушка мощного форштевня или 
же ахтерштевня, что пока не представляется воз-

удк 902 .034 .4(282 .247 .32)”16”

дениС Сикоза, дМитрий коБалиЯ, роМан додонов

предМеТы С заТоНУвшеГо СУдНа XvII века, 
НайдеННоГо в УСТье дНепра в 1997 ГодУ

аннотация. Публикация посвящается еще не введенному в научный оборот памятнику — месту кораблекрушения, 
найденному в нижнем течении Днепра. Согласно анализу поднятых находок судно могло быть турецкой галерой, 
внезапно потопленной в Днепровских плавнях во II половине XVII ст. По мнению авторов, памятник имеет 
большое научное значение и нуждается в дальнейших исследованиях.
Ключевые слова: турецкая галера, XVII век, устье Днепра, подводная археология.

ил. 1. Предварительная схема кораблекрушения:
а — данные эхолота; б — зона кораблекрушения по 
данным эхолота; в — графическое изображение схемы 

кораблекрушения

а б

в
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можным идентифицировать. Вдоль левого от него 
борта из песка выступают отдельные деревянные 
конструкции, возможно имеющие отношение к га-
лерным постицам. Общая длина деревянных фраг-
ментов, так или иначе представляющих единый 
объект, составляет 38 метров. Узкие пропорции 
корпуса позволяют предположить, что мы имеем 
дело с галерой, погибшей при чрезвычайных об-
стоятельствах. К таким обстоятельствам, судя по ее 
местонахождению, не может относиться природ-
ный фактор. Вероятно, судно подверглось атаке и 
быстро затонуло со всем содержимым.

Первичное обследование в 2010 году позво-
ляет говорить о значительном научном потенциале 
памятника и его неплохой сохранности. Условия, 
в которых он находится, близки к идеальным и с 
точки зрения минимального воздействия на него 
природных факторов, и с позиции предстоящих 
научных изысканий. Пока такие работы не про-
ведены, остановимся подробнее на предметах, 
ко торые уже имеются в нашем распоряжении. 
На основании полученных данных попытаемся 
атребутировать эти находки, а также определить 
хронологический диапазон и культурную принад-
лежность памятника.

Коллекция находок включает 30 предметов, ко-
торые мы условно разделим на несколько групп:

–  предметы вооружения (холодное и огнестрель-
ное оружие) и боеприпасы;

–  посуда, предметы быта и личные вещи ко-
манды;

–  такелаж и корабельные детали.
Небольшая, но интересная по содержанию 

группа находок связана с вооружением. Среди них 
артиллерия, ручное огнестрельное и холодное 
оружие, шанцевый инструмент. Датировка всех 
этих предметов определяется в пределах XVII сто-
летия.

Артиллерия представлена бронзовой пушкой 
и чугунным ядром.

Ствол орудия расширяется к казне (см. ил. 2, а).  
На дульной части имеется дульное утолщение. Ка-
зенная часть заканчивается тарелью с винградом. 
Тарель профилированная, на стволе имеются три 
профилированных пояска. Поверхность орудия, 
кроме фигурных фризов, лишена какой-либо ор-
наментации и украшений. Изготовление дельфи-
нов не предусматривалось. Цапфы цилиндриче-
ской формы без заплечиков, длина цапф — 7 см. 
Винград несколько удлиненной формы. Запальное 
отверстие без раковины, в момент обнаружения 
было заполнено серым клейким веществом. Какие-
либо надписи или обозначения на пушке не выяв-
лены. Форма и пропорции орудия характерны для 

ил. 2. Предметы вооружения: 
а — бронзовая пушка; б — турецкое кремневое ружье; в — ядро; г — пули;  

д — пластинка — легкая весовая гирька

б

в г д

а
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евро пейской артиллерии, хотя очень вероятно, что 
данная пушка была изготовлена в Османской импе-
рии по европейскому образцу или, возможно, при 
непосредственном участии европейских мастеров. 
Отсутствие дельфинов вероятно указывает на при-
надлежность этой пушки к морской артиллерии. 
Общая длина ствола — 155 см, диаметр — 78– 
80 мм, что соответствует трем фунтам по весу сна-
ряда. Материал изготовления — бронза, техника —  
литье. Имеется информация, что с затонувшего 
судна была поднята еще одна аналогичная пушка, 
но ее дальнейшая судьба остается неизвестной.

Чугунное ядро разрывное (пустотелое) с со-
хранившейся деревянной запальной трубкой диа-
метром 90 мм, что соответствует шестифунтовому 
калибру. Наиболее вероятно, что ядро предназна-
чалось для стрельбы из небольшой шестифунто-
вой мортирки (см. ил. 2, в).

Ручное огнестрельное оружие представлено 
очень интересной находкой — турецким кремне-
вым ружьем, а также свинцовыми пулями. Кремне-
вое ружье с хорошо сохранившимся деревянным 
ложем (см. ил. 2, б). Железный ствол на всю длину 
круглый, имеет участки со значительной корро-
зией. Дульная и казенная части, где должны были 
находиться прицельные приспособления, плохо 

сохранились. Канал ствола гладкий. На открытой 
части ствола, где утрачена часть ложа, находит-
ся петля для креплений к стволу. Ложе под зам-
ковой доской утолщенное, под стволом выборка 
под шомпол. От кремневого замка на поверхно-
сти ложи сохранились только полностью мине-
рализованные остатки, но место крепления замка 
позволяет оп ределить, что ружье было оснащено 
кремнево-удар ным замком испано-мавританского 
типа, определяемым как “марлок” (marloc). Замок 
крепился в ложе при помощи двух винтов, про-
ходящих сквозь ложу. В месте расположения вин-
тов врезаны костяные вставки. Деревянное ложе 
простой отделки, не имеет элементов украшения 
и декорирования. Приклад многогранный, име-
ет несколько выгнутую вниз форму с зауженной 
шейкой, конец тре угольный в сечении, с двумя от-
верстиями на торце для крепления пяты приклада. 
По конструкции и форме данное ружье (в Турции 
имевшее название — “тюфенк”) наиболее близко 
соответствует трофейным турецким ружьям, за-
хваченными при обороне Вены от осаждавшей 
турецкой армии в 1683 году. Сейчас близкие об-
разцы хранятся в венском арсенале. Общая длина 
ружья 124 см, ширина — 5,5 см, калибр ствола 
около 25 мм.

Пули, отлитые из свинца, представлены двумя 
размерами. Пули сферической формы, часть из 
них (меньшего диаметра) с необрезанными лит-
никами длиной от 1 см до 1,55 см. Диаметр самих 
пуль — 1,5 мм и 0,95 мм. Меньшие из них, веро-
ятнее всего, использовались в качестве ружейной 
картечи (см. ил. 2, г).

Холодное оружие представлено древковым 
оружием — турецким бердышом. Также условно 
к холодному оружию можно отнести и топоры, 
выступавшие, скорее всего, в качестве шанцевого 
или хозяйственного инструмента.

Бердыш с длинным и широким лезвием, за-
точка односторонняя с правой стороны в передней 
части лезвия высокий подтреугольный выступ, в 
задней части лезвия загнутое поперечное ребро с 
невысоким подтреугольным выступом. Обух пря - 
моугольный с закругленным нижним краем, сме-
щенным к правому боку так, что левый бок топо-
ра создает сплошную плоскость (см. ил. 3, а). На 
правом боку по центру лезвия и симметрично по 
бокам размещены три клейма: нижнее в виде пря-
мого четырехконечного креста с точками по краям, 
на среднем к подобному кресту добавлены еще 
четыре точки в секторах, на верхнем — восьмико-
нечный крест с точкой в центре и восемью точками 
на краях. Длина — 26,5 см, ширина — 18 см.

Топоры имеют следующую морфологию. Пер - 
вый из них с клиновидным туловом, втулка пря-
моугольная с закругленной нижней стороной и от - 
тянутым вниз лезвием. Длина — 18 см при шири- 
не — 9,8 см (см. ил. 3, б). Второй — с оттянутым 
вниз лезвием, овальной втулкой и массивным вы-

ил. 3. Топоры и клейма:
а — бердыш; б, в, г — топоры

б в

а

г
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соким обухом. На левом боку обуха и на нижней 
оттянутой части лезвия размещены одинаковые 
углубленные клейма в виде цветка с шестью лепест-
ками, сформированного шестью ударами сектор-
ным штампом. Длина изделия — 11,3 см, шири- 
на — 7,2 см (см. ил. 3, в). Вместе с орудием со-
хранилось и деревянное топорище. Это прямо-
угольная рейка овальная в сечении, один конец 
слегка изогнут. Длина — 54,0 см, размер в сечении  
2,8×1,8 см. Сохранность плохая. Третий топор 
известен только по описанию и чертежу. В кол-
лекцию музея он не попал. По форме и пропор-
циям он близок к первому, однако длиннее его, 
оттянутое вниз лезвие более широкое. Клейм, 
как и в первом случае, на предмете нет. Длина —  
22,2 см при ширине — 8,8 см (см. ил. 3, г).

Предметы быта и вещи морской команды вклю- 
чают находки из керамики, черного и цветного 
металла, а также изделия из дерева и кожи.

Отдельной группой выступает посуда. Среди 
находок: керамическая миска, изготовленная из 
красной глины.

Тулово тонкостенное, бортики высоко подня-
ты, без венчика, в основании присутствует кольце-
вой поддон. Вся поверхность сосуда покрыта про-
зрачной поливой светло-зеленого цвета. Высота 
изделия — 4,5 см. Диаметр — 15 см (см. ил. 4, в).

Кувшин грушеподобной формы, низкий. 
Горлышко высокое и слегка расширяется кверху, 
без венчика. Изделие имеет одну ручку — дужку. 
Тулово на 2/3 покрыто темно-зеленой полупро-
зрачной поливой и украшено углубленным под-
глазурным орнаментом в виде концентрических 
кругов и вертикальных двойных полос (см. ил. 4, б).  
К сожалению, на сосуде отбита часть горла, а на 
поверхности есть многочисленные сколы. Вы-

сота — 17 см, диаметр основания — 10,5 см [1,  
с. 186–189].

Найден также фрагмент кувшина — плечо с 
переходом в горло. Внешняя поверхность покры-
та поливой трех цветов — на бледно-салатовом 
фоне полоса оливкового цвета, которая проходит 
через ось ручки, и хаотически размещенные пятна 
разного размера и формы терракотового цвета (см.  
ил. 4, а). В месте перехода плеча в горло орнамен-
тальная полоса в виде двух выпуклых параллель- 
ных линий. Длина — 12,7 см, ширина — 7,5 см.

Одной из наиболее интересных находок явля-
ются небольшие ручные весы, состоящие из соб-
ственно коромысла весов, двух чашек, футляра и 
гирьки (?).

Коромысло весов изготовлено из черного ме-
талла.

В средней части оно имеет фигурный выступ, 
который переходит в перпендикулярную стрелку,  
сужающуюся кверху. Края коромысла также суже ны 
и заканчиваются в виде резной округлой детали с 
отверстием и кольцом для подвешивания чашек. 
С одной стороны этот элемент на предмете от-
сутствует. Средняя часть коромысла орнаменти-
рована пятью латунными вставками, проходящи-
ми сквозь всю толщину изделия, и углублениями 
в виде вертикальных и горизонтальных линий 
с точками между ними (см. ил. 5, в). Держатель 
коромысла п-образной формы с уплощенными 
подпрямоугольными концами и отверстиями для 
крепления коромысла. Верхняя его часть имеет фи-
гурные выступы: один подтреугольный с отверсти-
ем и кольцом для подвешивания весов, второй —  
направлен вниз и указывает на точку равновесия, за-
канчивается латунным шариком. Длина — 26,9 см,  
ширина — 14 см.

ил. 4. Посуда:
а — фрагмент кувшина; б — кувшин; в — миска

а

б в
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Чашки весов изготовлены из латуни. Обе име- 
ют по четыре отверстия, предназначенные для под-
вешивания. Отверстия расположены по двум пер-
пендикулярным осям симметрии у края. Внутрен-
няя поверхность чашек орнаментирована тремя 
двойными углубленными кругами разного диаме-
тра. Диаметр первой чашки — 11,0 см, толщи-
на — 0,05 см, второй — 11,3 см при толщине —  
0,05 см соответственно.

К находкам, которые могут иметь отношение к 
весам, относится пластинка квадратной формы со 
срезанными углами. Возле одного из углов она име-
ет отверстие. Половина лицевой поверхности об-
работана рельефным штампом. Размер 2,4×2,5 см, 
толщина — 0,03 см, диаметр отверстия — 0,35 см  
(см. ил. 2, д). Можно предположить, что пластинка 
является одной из легких гирек, прилагающихся в 
комплекте к весам.

Еще один предмет из набора — фрагменты 
деревянного футляра, в котором хранились весы. 
Состояние футляра крайне плохое, однако восста-
новить его вид все же удалось. Изделие, вырезан-
ное из цельного куска дерева, имело форму в виде 
усеченного трилистника, с прямой задней стенкой 
на которую с внешней стороны набит ряд гвоздей 

с прямоугольными головками. Внутреннее прост-
ранство футляра было поделено на фигурные сек-
тора: центральный круглый для хранения чашечек, 
прямоугольный расположен вдоль задней стенки 
на всю ширину изделия служил для хранения ко-
ромысла, а также два боковых в виде треугольников 
с закруглённым основанием. Футляр имел плоскую 
деревянную крышку аналогичной формы.

Среди находок сохранилось и несколько фраг-
ментов обуви (см. ил. 6–7). Это кожаные подошвы с 
железными подковами, состояние которых разное. 
Первая имеет острый носок и состоит из несколь-
ких слоев кожи. На пятке удержалась половина 
железной подковки. Подковка прямоугольная в 
сечении, конец расплющен до овальной формы и 
через отверстие прикреплен к подошве. Централь-
ная часть подковки крепится загнутым шипом. По 
краю вдоль всей подошвы проходят отверстия от 
шва. Длина — 24,5 см, ширина — 7,8 см.

Вторая также с острым носком и многослойна. 
На пятке сохранилась железная подковка подоваль-
ной формы. Она прямоугольная в сечении, конец 
расплющен до овала и через отверстие прикреплен 
к подошве. Центральная часть подковки крепится 
загнутым шипом. Центральный сектор утрачен. По 
краю вдоль всей подошвы проходят отверстия от 
шва. Примечательным моментом является то, что 
на внутренней стороне подошвы в месте подъема 
и пятки нанесен тесненный орнамент в виде рас-

ил. 6. Фрагменты обуви и тиснение на коже:
а, в — подошвы; б — прорисовка тиснения

а

б в

ил. 5. Весы и другие предметы:
а — железный предмет; б — фрагмент  
футляра весов; в — коромысло весов

а

б

в
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тительной композиции (см. ил. 6, б). Длина сохра-
нившегося фрагмента — 25,0 см, ширина — 8,5 см  
(см. ил. 6, а).

Третья подошва аналогична предыдущей — 
она такая же остроносая и многослойная. На пят-
ке железная подковка подовальной формы, пря-
моугольная в сечении, ее конец расплющен до 
овальной формы и через отверстие прикреплен 
к подошве. Центральная часть подковки крепится 
все тем же загнутым шипом. По краю вдоль всей 
подошвы проходят отверстия от шва. На внутрен-
ней стороне подошвы в месте подъема и пятки мы 
видим аналогичный орнамент, но худшей сохран-
ности. Из этого следует, что обе подошвы неког-
да образовывали пару обуви. Длина подошвы —  
26,0 см при ширине — 8,5 см, длина подковки — 
11,0 см при ширине — 7,5 см.

К предметам из кожи отнесем и фрагмент ко-
жаного ремня (см. ил. 8, б). Вполне возможно он 
относится к обуви, хотя полной уверенности в этом 
у нас нет. Поверхность ремня гладкая, один конец 
утерян, второй же ровно срезан. Здесь он сохранил 
четыре отверстия, размещенных квадратом. Длина 
находки — 49 см, ширина — 1,9 см.

Из металлических предметов выделим сле-
дующие:
–  цепь для подвешивания казана — состоит из 30 

двойных колец, крюка, и кольца большого диа-

метра — фиксатора. Каждое подвижное соеди-
нение состоит из двух колец, изготовленных 
из одного круглого в сечении прута, согнуто-
го в перпендикулярной плоскости в два круга. 
Между 15 и 16 подвижным соединением уста-
новлено кольцо большого диаметра, за которое 
цеплялся крюк. Крюк ромбический в сечении 
с одним утонченным и загнутым в петлю коль-
цом для крепления к цепи. Длина — 68,5 см, 
диаметр колец — 1,6–1,9 см, диаметр большо-
го кольца — 3 см, диаметр крюка — 6 см (см.  
ил. 8, в);

–  оковы (?). Найдены со скобой для крепления к 
деревянной балке корабля и скобой для крепле-
ния к ноге. Цепь состоит из 4 восьмиобразных 
подвижных соединений из прута квадратной в 
сечении форме. Длина звена — 14,5–15,0 см, 
ширина звена — 5,5–6,5 см, диаметр прута — 
1,0–1,2 см. Скоба для крепления цепи к балке 
п-образной формы с плоскими круглыми петля-
ми на концах размерами 11,5×12,0 см, ее толщи-
на — 1,2 см (см. ил. 8, а). Скоба для замыкания на 
ноге изготовлена из плоской пластины загнутой 
в несомкнутое кольцо, S-подобного профиля в 
сечении. Один конец пластины плоский, кру-
глой формы, с отверстием, в которое вставлена 
подтреугольная рамка, выполненная из прута 
квадратно-круглого сечения. Оговоримся, прав-

ил. 7. Фрагменты обуви: 
а, б — подошвы

а

б
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ил. 8. Предметы из железа и кожи:
а — оковы; б — фрагмент кожаного ремня;  

в — цепь для подвешивания казана

а

в

б
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да, что полной уверенности в функциональной 
принадлежности предмета к оковам у нас нет;

–  найдена и скоба железная овальная с двумя узки-
ми выступами на боковых сторонах. Длина — 
4,7 см, ширина — 3,9 см.

Среди деревянных предметов с места работ, 
есть находка корабельного блока. Прямоугольный 
брус из хвойных пород дерева с двумя дубовыми 
(?) шкивами, вставленными в два параллельных 
паза по центру на одну общую ось. Края шкивов 
несколько выходят за габариты блока, по краям 
бруса два сквозных отверстия. Длина — 25,0 см 
при ширине — 6,0 см, высота — 8,0 см. Сохран-
ность предмета из-за отсутствия своевременной 
консервации — плохая. Поверхность изобилует 
полученными во время усушки трещинами, его 
форма сильно деформирована. Аналогичные раз-
рушения наблюдаем и на шкивах.

ВыВОДы
1. Затонувшее судно может быть датировано 

XVII столетием и скорее всего второй половиной 
века. Его культурная принадлежность, судя по ма-
териалам, которые были подняты, турецкая.

2. Несмотря на то, что большая часть корпуса 
судна скрыта под песчаными наносами, мы поз-
волим себе предварительно отнести его к галерам. 
На это указывают пропорции и общая длина па-
мятника.

3. Гибель судна была скоротечной, а его рас-
положение поперек протоки, видимо, связано с 
внезапной атакой противника. При этом в ходе бе-
глого осмотра судна явных следов пожара выявить 
не удалось.

4. Представленный памятник является перс-
пективным и во многом уникальным подводным 

объектом эпохи наивысшего расцвета запорож-
ского казачества, он заслуживает всестороннего 
изучения в рамках турецко-украинского проекта.
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предмети з затонулоГо судна  
xvii століття, знайденоГо  

в Гирлі дніпра у 1997 році
денис сікоза, дмитро кобалія, роман додонов

анотація. Публікація присвячена раніше неопублікова-
ній в науковій літературі пам’ятці — місцю корабельної 
аварії, що трапилася у пониззі Дніпра. Згідно з аналізом 
піднятих знахідок, судно могло бути турецькою гале-
рою, раптово потопленою в Дніпровських плавнях у II 
половині XVII ст. На думку авторів, пам’ятка має велике 
наукове значення й потребує подальших досліджень.
Ключові слова: турецька галера, XVII століття, гирло 
Дніп ра, підводна археологія.

sevenTeenTh cenTury objecTs  
from shipwrecK in dnipro esTuary 

found in 1997
Denis Sikoza, Dmitriy Kobalia, Roman Dodonov

annotation. The publication deals with the memorial that 
has not yet been introduced to the professional community —  
the wreck site found in the lower reaches of  the Dnieper 
river. As per the results of  the analysis of  the raised findings 
the vessel could have been a Turkish galley, suddenly sunk 
in the Dnieper meadowlands in the 2nd half  of  the XVII 
century. According to the authors, the memorial is of  high 
scientific importance and needs further investigation.
Key words: Turkish galley, XVII century, Dnipro estuary, 
underwater archaeology.
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Пам’ятка археології — городище на Кармалю-
ковій горі поблизу села Привороття Друге Кам’я-
нець-Подільського району Хмельницької області, 
є досить відомою. Вона являє собою трьохшарове 
поселення, яке представлене трипільською культу-
рою, матеріалами раннього заліза та періоду Київ-
ської Русі. На сьогодні городище активно знищу-
ється скарбошукачами.

Дослідження пам’ятки проводили такі науков-
ці, як: Ю. Й. Сіцінський [9; 10], В. К. Гульдман [2], 
П. О. Раппопорт, В. І. Якубовський, М. П. Кучера 
[5], А. Ф. Гуцал [3], В. А. Захар’єв [4], С. П. Маяр-
чак [6].

Вперше археологічні дослідження на Карма-
люковій горі провів Юхим Сіцінський 1898 року. 
Під час розкопок “біля внутрішнього поперечного валу” 
на глибині 0,6–0,8 м дослідник виявив скелет воїна, 
біля черепа якого лежала залізна сокира, а на поясі 
невеликий ніж. Крім того, “серед перепаленої глини, 
черепків та кісток” знайдено дві залізні сокири, три 
підвісні замки (у вигляді вудил), ножі, шпору з ши-
пом замість кільця, чотирьохгранний наконечник 
списа, круглу мідну бляху, великий точильний ка-
мінь, вудила, декілька глиняних прясел, фрагмен-
ти скляних браслетів та скляну підвіску у срібній 
оправі. Крім того, Ю. Сіцінський зафіксував, що 
місцевими селянами було знайдено дві крем’яні 
сокири [1, арк. 1–2; 10, с. 99–101].

1921 року городище обстежувала експедиція 
Кам’янець-Подільського Комітету охорони па м’я-
ток старовини, мистецтва і природи, 1963-го —  
П. О. Раппопорт, 1969-го — В. І. Якубовський, 
1976-го — М. П. Кучера, 2010-го — С. П. Маяр-
чак.

Городище розміщене на видовженому мисі 
на висоті близько 50 м над річкою (іл. 1). Схили із 
заходу, з боку річки, дуже круті; зі сходу крутизна й 

висота схилів дещо менша. Мис складений з вапня-
ку і перекритий зверху ґрунтом. На стрілці мису по 
краях і схилах кам’яні брили виступають на поверх-
ню. Городище заросло лісом й задерноване. Воно 
складається з трьох частин, розділених ровами й 
валами (іл. 2). Загальна довжина — 520 м. Трикут-
на мисова частина з напільного (південного) боку 
захищена невеликим валом (заввишки до 0,5 м та 
завширшки 4 м) і знівельованим ровом. Посеред-
ині валу й рову є розрив — місце проїзду. Східний 
край мисового майданчика пологий, вал з ровом 
доходять тільки до початку схилу. Довжина цієї 
частини 80 м, ширина на лінії валу 70 м (довжина 
валу 50 м). Середня частина городища завдовжки 
300 м; максимальна ширина посередині — 130 м. 
Зовнішня її половина і східний край помітно по-
нижуються. Майданчик городища понижується по 
самому краю і з боку річки (у південній полови-
ні). Ця частина захищена з напільного боку вели- 
ким валом, заввишки зсередини 1,5 м, завширшки  
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іл. 1. Загальний вигляд Кармалюкової гори
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8–10 м, й глибоким (до 2 м) ровом. По зовнішньо-
му краю рову проходить другий невеликий вал, 
заввишки 0,7 м, завширшки 5 м. Продовженням 
валів по східному краю є два вузькі (завширшки  
4–5 м) горизонтальні терасоподібні ескарповані 
майданчики, розміщені на похиленому краї горо-
дища один над іншим. Рову між ними майже не 
помітно. Заплили і вали на місці горизонтальних 
майданчиків. По південно-західному краю, з боку 
річки, обидва вали добре збереглися. Вони продо-
вжуються по похилому схилу майданчика до його  
середини. Далі на північ, де край майданчика пе-

реходить у схил, валів немає. Внутрішній вал по 
південно-західному краю заввишки 1 м, завширш-
ки — 4–5 м; зовнішній вал дещо менший, розміще - 
ний на 2–3 м нижче за внутрішній. Перед першим 
валом з внутрішнього боку в напільній частині є  
невелике ровоподібне заглиблення, очевидно від 
вибірки ґрунту при спорудженні валу. Від цієї лінії 
далі в напільний бік поверхня мису похило знижу-
ється до країв і середня, більш рівна його частина, 
поступово звужується. Третій вал з ровом розмі-
щений за 90 м від другої оборонної лінії, пере-
городжує тільки середину мису на ширину 52 м.  
Висота цього валу 1,5 м, ширина 8–10 м. Рів дуже 
глибокий — до 2,5 м. Збереженість середньої й 
зовнішньої напільних ліній валів і ровів добра, 
але вал по краю середнього майданчика заплив 
у внутрішній бік і має пологий внутрішній схил. 
З південного краю городища проходить сучасна 
дорога до мисової його частини. Однак, у внут-
рішньому валу середньої лінії й у крайньому зов-
нішньому валу городища посередині є западина 
від проходу або в’їзду. Перед цією западиною у 
зовнішньому рову чітко збереглася на дні земляна 
перемичка. Отже, раніше проїзд знаходився по 
центру городища, і тільки пізніше влаштували до-
рогу й перенесли її на край. Сучасною дорогою 
розрізані навскіс два вали середньої оборонної лінії 
на самому південному краї, в місці повороту їх з 
напільного боку на понижений схил майданчика. 
У внутрішньому валу дорогою оголений насип. 
На південному торці напільного валу зовнішня 
частина насипу складається з сірого ґрунту й жов-
туватого вапнякового каміння, а внутрішня частина 
має чорний гумусований колір зі слідами пожежі 
й вкрапленнями каміння. У цій частині просте-
жуються торці обвуглених дубових колод від по-
перечних стін клітей, що виступають із насипу в 
бік майданчика. В ході зачистки горілого ґрунту 
у валу знайдено фрагменти кераміки ХІІ–ХІІІ ст.  
У зрізі внутрішнього валу по краю городища слідів 
обвуглення й кераміки не виявлено. Під дерновим 
шаром городища залягає чорнозем із камінням 
на глибину 0,4–0,6 м. На мисовому та середньому 
майданчиках у культурному шарі міститься багато 
кераміки ХІІ–ХІІІ ст., є також кераміка трипільської 
культури і раннього залізного віку. На зовнішньо-
му майданчику знахідок не виявлено. Очевидно, 
городище є залишками великого населеного пунк-
ту — міста часу існування Галицького князівства  
[7, с. 1–15; 6, с. 32–33].

Складено кілька планів городища, зокрема  
Ю. Й. Сіцінського 1901 року (іл. 3), О. В. Битков-
ського 1974 року (іл. 4) та ін.

Що стосується охорони цієї пам’ятки археоло-
гії, то рішенням виконкому Хмельницької обласної 
ради від 25 березня 1971 року за № 84 городище 
оголошено пам’яткою археології місцевого зна-
чення. 5 травня 1974 року рішенням цього ж органу 
влади за № 143 встановлено межі охоронної зони 

іл. 2. Вал та рів по борту городища

іл. 3. План городища Ю. Й. Сіцінського
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пам’ятки в радіусі 50 м. 2010 року С. П. Маярча-
ком було проведено обстеження городища, після 
якого Відділом охорони пам’яток історії і культури 
Хмельницької облдержадміністрації та землевпо-
рядною організацією “Поділлягеодезкартографія” 
складено проект виносу меж території, зон охорони 
та режимів їх використання пам’ятки “Давньоруське 
городище (багатошарове поселення) Привороття 
Друге” [8]. Сама пам’ятка археології займає площу 
4,94 га, а охоронна зона — 49,84 га (іл. 5).

У серпні 2014 року було проведено обстеження 
городища. Дослідження зафіксували, що пам’ятка 
сильно поруйнована скарбошукачами. У багатьох 
місцях культурний шар повністю знищений, про-
слідковуються суцільні розкопки площею 15–20 м2,  
не кажучи вже про локальні шурфи. Найбільш 
ушкодженими є мисовий та середній майданчики, 
особливо на площі, яка прилягає до валів. Водно-
час практично не шурфованими залишаються вали 
та рови, візуально на них непомітно серйозних 
ушкоджень.

В ході проведення пам’яткохоронних дослід-
жень було зібрано підйомний матеріал, виявлений 
у шурфах скарбошукачів. Керамічний матеріал 
представлений трипіллям, раннім залізом та дав-
ньоруським періодом.

Найбільш масові виходи трипільської керамі-
ки на поверхню зафіксовані по південному краю 
городища на мисовому і середньому майданчиках. 
Глибина залягання невелика. Керамічний матеріал 
однорідного оксидаційного випалу при низькій 
температурі з добре відмуленої глини з невелики-
ми домішками дрібнозернистого піску та слюди, 
яскраво-червоного, світло-червоного та білого ко-
льорів. Серед знайдених фрагментів не виявлено 
слідів розпису. Трапляється посуд з орнаментаці-
єю у вигляді горизонтальних заглиблених ліній та 
підквадратних заглиблень, зроблених, ймовірно, 
за допомогою зубчастого штампу (іл. 6). Уламки  
представлені переважно стінками та вінцями гор-
щиків і мисок. Спостерігаються виходи на поверх-
ню глиняної обмазки, яка містить невелику кіль-
кість полови, сліди зерен та деревини.

Досить часто серед підйомного матеріалу тра-
пляється керамічний матеріал доби раннього за-
ліза (пізній етап чорноліської культури або ранні 
скіфи). Увесь керамічний посуд ліплений. Тісто, 
переважно зі значними домішками піску, шамоту 
та жорстви. Випал кераміки нерівномірний. За ко-
льором — від світло-коричневого до темно-ко рич-
невого та майже чорного (іл. 7). В основній масі 
колір внутрішньої та зовнішньої поверхні відрізня-
ється. Переважно керамічний матеріал неорнамен-
тований, за винятком кількох уламків, на яких при-
сутній підтрикутний заглиблений горизонтальний 
орнамент (іл. 8). Виходи на поверхню матеріалу 
раннього заліза зустрічаються майже по всій те-
риторії городища, проте найбільш інтенсивними 
вони є на мисовому та середньому майданчиках.

У місцях виходу знахідок трипільської куль-
тури та доби раннього заліза вдалося зібрати зна-
чну кількість крем’яних відщеп зі слідами обробки. 
Привертає увагу уламок сокирки з патинізованого 
темно-сірого кременю (іл. 9).

Проте основний знайдений матеріал датується 
давньоруським періодом і відповідає ХІІ–ХІІІ ст. 
Посуд виготовлений на гончарному крузі. Тісто 
з добре відмуленої глини зі значними домішка-
ми слюди та піску. Колір керамічного матеріалу 
від світ ло-сірого до темно-сірого та коричневого. 
Орнаментація посуду у вигляді горизонтальних 
заглиблених ліній (іл. 10). Було зібрано колекцію 
фрагментів давньоруського посуду. Всі вінця мають 
вигин назовні, переважно манжетоподібні. Майже 
у всіх присутня внутрішня борозенка для накрив-
ки. Знач на частина має зовнішню борозенку під 
валиком вінця (іл. 11–14). Валики мають як округлу 
(див. іл. 13–17), так і зрізану форму (див. іл. 11–12). 
Знай дено два фрагменти вінця, які у верхній части-
ні мають відігнутий вертикально край із невеликим 
загином до середини (див. іл. 13–14). Один фраг-
мент має розчленований двома борозенками валик 
(див. іл. 11). Ще один уламок має масивний вінчик 
з вигином під кутом 45° (іл. 18). Крім того, зна-
йдено уламок плитки з рослинною орнаментацією 
(іл. 19), фрагменти скляних браслетів (іл. 20–21), 
пряжку (іл. 22) та ін. Поряд з цим численними є 
знахідки матеріалу, які датуються початком ХХ ст., 
зокрема періодом Першої світової війни: гільзи, 
металеві елементи мундирів і т. д.

іл. 4. План городища О. В. Битковського
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іл. 5. Межі та охоронна зона пам’ятки

іл. 6. Фрагмент вінця

іл. 7. Фрагмент стінки горщика

іл. 8. Фрагмент стінки посудини  
із заглибленим орнаментом

іл. 9. Уламок крем’яної сокири

іл. 10. Фрагмент стінки горщика із заглибленим 
горизонтальним орнаментом

іл. 11. Вінце давньоруського горщика

іл. 12. Фрагмент вінця горщика
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іл. 13. Фрагмент вінця посудини

іл. 14. Фрагмент вінця горщика

іл. 15. Фрагмент вінця давньоруської посудини

іл. 16. Фрагмент вінця

іл. 17. Фрагмент вінця горщика

іл. 18. Фрагмент вінця

іл. 19. Фрагмент вапнякової плитки  
з рослинним орнаментом

іл. 20. Уламок скляного браслета

іл. 21. Фрагмент крученого скляного браслета

іл. 22. Металева пряжка
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Що стосується сучасного стану збереження го-
родища, то його можна назвати критичним. Не зва-
жаючи на охоронний знак на пам’ятці археології, 
культурний шар в багатьох місцях пошкод жений 
або повністю знищений скарбошукачами (“чорни-
ми” археологами). Єдиними вцілілими на сьогодні 
елементами залишаються вали та рови. Належної 
уваги збереженню городища місцевими органами 
влади не приділяється. На сьогодні, згідно з чин-
ними законами України “Про охорону культурної 
спадщини”, “Про охорону археологічної спадщи-
ни” [11] гостро стоїть питання проведення рятівних 
археологічних досліджень (враховуючи малодос-
лідженість городища, оскільки на його території 
розкопки не проводилися, а лише шурфування та 
розвідкові роботи), щоб мати можливість вивчити 
вцілілі на сьогодні ділянки, оскільки при такому 
підході до збереження історико-культурної спад-
щини за кілька років пам’ятка практично повністю 
буде втрачена для науки.
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Сáтанів — селище міського типу Городоць-
кого району Хмельницької області. Розташоване 
у 55 км на південний захід від обласного центру, 
на високому лівому березі р. Збруч.

Інвентаризація об’єктів культурної спадщини 
смт Сатанів виконувалась авторським колективом 
НДІ пам’яткоохоронних досліджень як етап ро-
боти “Історико-архітектурний опорний план смт 
Сатанів Хмельницької обл. з визначенням меж та 
режимів використання зон охорони пам’яток та 
історичних ареалів” у червні 2013 р.

Розташування на перехресті стародавніх шля-
хів та природний чинник — сприятливий клімат 
і родючі землі, зумовили заселення території, яку 
нині займає смт Cатанів та його околиці з давніх 
часів. Ранні етапи історії селища важко піддаються 
реконструкції через майже повну недослідженість 
його території з археологічної точки зору. Стис-
ло історію Сатанова можна викласти в наступних 
етапах його містобудівного розвитку:

і етап — період від появи на території Са-
танова поселень (найбільш раннє, відповідно до 
археологічних джерел, — доби неоліту, а також є 
поселення трипільської культури доби енеоліту, 
бронзового часу, скіфського, черняхівської куль-
тури, давньоруської доби) до сер. XV ст. можна 
виділити в окремий, перший період містобудівного 
роз витку Сатанова. Він характеризується існуван-
ням на його території невеликих поселень нерегу-
лярного розпланування, переважно неукріплених, 
хоча ми не можемо виключати існування давньо-
руського городища на тому місці, де пізніше був 
зведений мурований замок. Проте, підстави ствер-
джувати це напевно можуть дати лише археоло-
гічні дослід ження. Судячи з усього, спадкоємності 
ці поселення, різночасові та належні до різних 
археологічних культур, не мали (окрім вищезга-
даного зв’язку гіпотетичного давньоруського та 
литовського періодів). Проте територія сучасного 

смт Сатанова з давніх часів і з невеликими перер-
вами в історичному розвитку була заселена завдя-
ки сприятливим топографічним, економічним та 
стратегічним умовам.

іі етап — середина XV – кінець XVI ст. — ви-
значений як наступний, другий етап містобудівного 
розвитку Сатанова. У цей час було зведено перші 
муровані укріплення замку, від яких залишилась 
кругла вежа. Поява укріплень може бути пов’язана 
як з боротьбою за Поділля між Польською Коро-
ною та Великим князівством литовським (далі —  
ВКЛ), так і зі зміною геополітичної ситуації на 
південно-східних околицях ВКЛ та Польщі в остан - 
ній третині XV ст., яка зумовлена початком сис-
тематичних походів кримських татар на ці землі. 
Можемо припустити, що замок займав усю площу 
того ж узгір’я, на якому знаходиться його наступ-
ник, а на південь і південний захід від нього роз-
ташовувалося місто, розміри й межі якого на даний 
час неможливо визначити через брак джерел.

ііі етап — період з кінця XVІ — до середини 
XVIІ ст., який можна визначити як час одного з 
найбільших за всю історію Сатанова піднесень — 
в економічному, стратегічному та містобудівному 
аспектах. Саме у цей час було зведено п’ятикутний 
замок з мурованими пунтоне (п’ятикутними у плані 
баштами, зверненими гострим кутом у напільний 
бік, що мали кілька ярусів і терасу, де розміщува-
лися гармати). Тоді ж місто, розташоване на пів-
день та південний захід від замку було обнесене 
мурами з в’їздними вежами-баштами з напільного 
боку та частоколом з боку річки. В означений пе-
ріод тут було зведено синагогу оборонного типу, 
дві церкви, костел. Беручи до уваги місцерозташу-
вання зазначених вище збережених архітектурних 
об’єктів, саме на цей час припадає формування 
містобудівної структури Сатанова, що у загальних 
рисах збереглася до нашого часу, окрім того воно 
обросло передмістями, що отримали назви від 
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храмів, розташованих на їхній території — Спа-
сівка, Юринці, Покровка, Богословка та ін. Також 
(неподалік від містечка) розбудовується й Свято-
Троїцький монастир.

іv етап припадає на другу половину XVIІ – 
початок XVIІІ ст. і характеризується кількаразови-
ми руйнуваннями міських та замкових укріплень, 
визначних архітектурних споруд як у місті, так і 
його передмістях, різким зменшенням населення, 
економічним занепадом, що пов’язується з чис-
ленними війнами, які точилися у цей період на 
території Поділля.

v етап — з початку і до кін. XVIІІ ст. — від-
значився відродженням економічного та стратегіч-
ного значення Сатанова. Було відновлено укріп- 
лення міста та замку, відремонтовано та відбудова-
но більшість визначних споруд, які постраждали у 
попередній період. Суттєво перебудований Свято-
Троїцький монастир, більшість збережених споруд 
якого набули рис бароко саме у середині — другій 
половині XVIІІ ст.

vi етап — кін. XVIІІ – перша половина ХІХ ст.;  
характеризується економічною стагнацією, пов’я-
заною з включенням Поділля до складу Російської 
імперії у 1793 р., наслідком чого стало розірвання 
традиційних комерційних зв’язків між Поділлям 
та Галичиною, поширенням несприятливих еко-
номічних умов у так званій межі осілості, в якій 

опинилося і Поділля, конфіскації на деякий час 
Сатанівського маєтку у його власників після лис-
топадового повстання 1830–1831 рр. тощо. Знач-
них змін у планувальній структурі та архітектурно- 
просторовій композицій містечка у цей час не за-
фіксовано.

viі етап — друга половина ХІХ – початок 
ХХ ст.; відзначається економічним піднесенням 
Сатанова, пов’язаним з соціально-економічними 
реформами, які проводилися в Російській імперії 
упродовж 1860–1870-х рр. Найважливішою спо-
рудою для економічного та містобудівного роз-
витку містечка на той час став цукровий завод. 
Варто згадати також лікарню, однокласне народ-
не училище, будинок власниці цукрового заводу, 
водяний млин. Окрім того, в містечку у цей період 
діяли два шкіряних заводи, пивоварний, цегляно-
черепичний, споруди яких не збереглися. Розви-
ток Сатанова гальмувався відсутністю залізничної 
колії, що суттєво обмежувало його економічний 
потенціал. Ймовірно, саме в цей час сформували-
ся межі території містечка, що майже незмінними 
залишалися до 1996 р., а колишні передмістя, що 
упродовж XVI – початку ХІХ ст. належали до Са-
танова, були виділені в окремі села — Юринці, 
Покрівку, Спасівку тощо.

viіі етап — 20–30-ті рр. ХХ ст. Пов’язаний з 
наданням Сатанову статусу районного центру, що 

іл. 1. Міська брама. XV–XVIII ст. Вул. Бузкова, 13
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призвело до певних містобудівних перетворень, 
зокрема утворення нової центральної площі міста 
поруч із комплексом цукрового заводу. Площа була 
сформована будівлею райвиконкому, комплексом 
шкіл 1927–1936 рр., міським парком 1930–1931 рр.  
Водночас було знищено більшість культових спо-
руд, а саме костел та дві церкви, розташовані на 
території історичного ядра містечка, що були знач-
ними містобудівними акцентами.

іх етап — друга половина 40–70-ті рр. ХХ ст.  
На цей період припадає післявоєнна відбудова 
Са танова та подальший його економічний роз-
виток, основа якого — функціонування цукро-
вого заводу. Тенденції містобудівного розвитку 
та пам’ятко охоронної справи у цей період були 
неоднозначними: з одного боку наявність цукро-
вого заводу, його розбудова, збільшення потуж-
ностей — все це давало стабільне підґрунтя для 
економічного розвитку Сатанова, а також можли-
вість будівництва житлових будинків та об’єктів 
соціально-культурної сфери (більшість з них є ма-
лоповерховими, за своїми об’ємними параметрами 
та архітектурним вирішенням добре вписаними у 
традиційне середовище), найбільш значним з яких 
був Будинок культури цукрового заводу 1967 р., а з 
іншого — цукровий завод все більше наступав на 
територію замку, знищуючи його споруди (так, в 
описах замку ще післявоєнної доби згадуються 3 

збережені вежі замку XVI–XVII ст., на даний час 
їх тільки дві); в черговий раз припинив свою діяль-
ність Свято-Троїцький монастир, перетворений на 
склад, подібна доля спіткала й синагогу. Визначні 
архітектурні пам’ятки не утримувались в належному 
стані, поступово руйнуючись. Історичну площу 
Сатанова, так званий Іваницький ринок, було спо-
творено будівлями, які не відповідають ані своїми 
масштабами, ані архітектурним вирішенням тради-
ційному середовищу історичного населеного місця 
(зокрема, будинок універмагу 1970-х рр.).
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х етап — з 80-х рр. ХХ ст. і до сьогодення. 
Головна його особливість — розвиток Сатанова 
як курорту, завдяки виявленню мінеральної води 
“Збручанська” з надзвичайними лікувальними влас - 
тивостями. Після закриття у 2003 р. цукрового за-
воду саме цей напрям став основою економіки се-
лища міського типу. Як і попередній, цей період є 
неоднозначним. З одного боку — активний роз-
виток курортної зони у західній і північно-західній 
частині сучасної території Сатанова, що дає робочі 
місця та економічну основу його існування. З іншо-
го — містобудівний розвиток центрального ядра 
селища переживає період стагнації: кількість жи-
телів зменшилась, будинки покинуті господарями 
і поступово руйнуються (зокрема й ті, що мають 
історичне значення), розбираються на цеглу будівлі 
цукрового заводу, пам’ятки архітектури не утриму-
ються в належному стані, тим більше не реставру-
ються, що загрожує повною втратою їх. Винятком 
є синагога оборонного типу, в якій у даний час 
відбуваються реставраційні роботи. Певні роботи 
з відновлення проводились і в Свято-Троїцькому 
монастирі, проте, як засвідчують натурні дослід-
ження, не завжди з дотриманням норм пам’ятко-
охоронного законодавства (зокрема, відбудовані 
бані не відповідають архітектурним вирішенням 
та кольором загальній стилістиці будівлі, значно 
відрізняються від тих, що зображені на історич-

них фото кін. ХІХ – сер. ХХ ст). Зведена на місці 
зруйнованої Воскресенська церква не викликає 
заперечення щодо місцерозташування та архітек-
турного вирішення (хоча це не є відтворенням в 
історичних параметрах та стилістиці), проте ко-
льорове вирішення (зведена з яскраво-червоної 
цегли) робить її претендентом на роль мало не 
містобудівної домінанти, якою ніколи не був цей 
об’єкт. У зв’язку з розвитком селища як курорту, 
його територія була значно розширена за рахунок 
земель прилеглих сіл.

Аналізуючи території, які увійшли до скла-
ду земель селищної ради у 1997 р., слід звернути 
увагу, що в основному це незабудовані території, 
які в минулому належали до присілків Сатанова: 
сіл Юринців, Покровки, Спасівки та Сатанівської 
Слобідки. Названі приміські села зберегли статус 
сільрад та території своїх поселень (виняток ста-
новить Сатанівська Слобідка, її територія повністю 
увійшла до складу Сатанова).

Аналізуючи сучасну архітектурнo-містобудівну 
ситуацію центральної частини Сатанова слід ска-
зати, що розташована вона на західних схилах 
пагорбів лівого берега р. Збруч. Початки її фор-
мування сягають XV ст. — періоду заснування та 
формування “міста в мурах”. Формування на даній 
території міської забудови відбулося насамперед 
завдяки специфічним природним особливостям —  

іл. 4. Синагога. 1514 р., 1532 р. Базарна площа, 5
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пологий схил мису, що спадав у західному на-
прямку до Збруча, з півночі та північного-сходу 
обмежувався важкодоступними ярами, дном яких 
текли потоки. Рельєф місцевості та конфігурація 
території, придатної для розвитку поселення, обу-
мовили як загальне планування, так і розташування 
основних споруд.

Основними композиційними вузлами були 
замок та ансамбль ринкової площі. Вулична ме-
режа була сформована розбивкою близьких до 
прямо кутників кварталів, які розташовувалися по 
периметру ринкової площі.

Головним композиційним вузлом міста був за-
мок, збудований у найвищій частині мису на висо-
кому та крутому березі Збруча. Вигідне топографіч-
не розташування замку дозволило контролювати 
одночасно і підступи до міста з північно-східного, 
найбільш вразливого з точки оборони, боку.

Оборонні укріплення, які в XV–XVIII ст. охоп-
лювали територію міста, були поєднані з замкови-
ми мурами в одну оборонну систему. Така струк - 
тура поселення є характерною для епохи середньо-
віччя, коли значна територія поселення, маючи 
свою оборонну систему, часто завершувалася доб-
ре укріп леним дитинцем — остатнім прихистком 
в найскрутніші часи.

Планувальна структура історичної частини 
Са танова, сформована на початку XV ст., упро-
довж століть залишалася незмінною, незважаючи 
на неодноразові нищення та руйнації. Такою вона 
збереглася до половини ХІХ ст., і з незначними 
змінами дійшла до нашого часу, втративши пер-
вісну забудову.

Серед найбільш значущих історичних спо-
руд і комплексів, які зберігають своє містобудівне 
значення для смт Сатанів, є наступні: міська бра-
ма, синагога, замок, а також Троїцька церква, келії 
з дзвіницею та в’їздна брама у складі комплексу 
Свято-Троїцького монастиря — усі мають статус 
пам’яток архітектури національного значення. Хро-
нологічно згадані вище об’єкти були зведені у пе-
ріод з середини ХV до середини ХVIІІ ст. Вони 
вирішені у стилі бароко. Ще два об’єкти за видом 
“архітектура” (млин та особняк цукрозаводчиці) — 

Томілович Л., Єрзіна І., Гайда М., Фічук Е. Інвентаризація об’єктів культурної спадщини смт Сатанів хмельницької області
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є щойно виявленими об’єктами культурної спадщи-
ни, датованими кінцем ХІХ — початком ХХ ст.

Щодо стану збереженості вищезгаданих об’єк-
тів, він залишає бажати кращого. Особливе за- 
непокоєння викликають найдавніша кругла вежа 
замку (середини ХV ст.) та міська брама (ХVІ– 
ХVIІІ ст.), які перебувають в аварійному стані.  
У синагозі (ХVІ–ХVIІІ ст.) тривають реставраційні 
роботи на кошти інвесторів. Свято-Троїцька церк-
ва Сатанівського монастиря, про що вже йшло-
ся, частково відреставрована зі зміною маківки 
храму — реставрація, на нашу думку, була невда- 
лою, оскільки частково змінила історичний вигляд 
об’єкта.

Історична забудова смт Сатанова зазнала зна-
чних втрат. Це, зокрема, стосується визначних 
історичних споруд селища: не зберігся костел  
(ХVІ ст.), принаймні 2 православні церкви у ме жах 
“міста в мурах”, які зазначені на планах кінця 20-х –  
початку 30-х рр. ХХ ст., з трьох в’їздних міських 
брам збереглася лише одна, але й та перебуває в 
аварійному стані. За останні 30–40 років була втра-
чена одна з башт замку (історично їх було п’ять) 
і на даний час їх залишилося (окрім округлої —  
середи ни ХV ст.) дві — кінця ХVІ–ХVIІІ ст.; прак-
тично не збереглися міські стіни, значною мірою 
втрачені замкові оборонні стіни.

Історична забудова середмістя, зафіксована у 
1932 р. співробітником Музею українського ми- 
стец тва П. Жолтовським, який приділяв досліджен-
ню пам’яток, пов’язаних з історією євреїв в Україні 
чимало часу, та фотографом-аматором П. Мок-
роусом (у 1905 р.) [1], практично не збереглася. 
Лише кілька будівель на цій території можна дату-
вати кінцем ХІХ – початком ХХ ст., решту, скоріш 
за все, зведено у післявоєнні роки. При цьому збе-
режено малоповерховий садибний тип забудови, 
будиночки зведені у подільських народних тради-
ціях містобудування, архітектурні об’єкти добре 
вписані в ландшафт, що у поєднанні зі збереже- 
ною містобудівною структурою дозволяє говорити 
про наявність збереженого традиційного середо-
вища в історичній частині смт Сатанова.

Викладені вище етапи розвитку місцевості ви-
значили її насиченість об’єктами культурної спад-
щини, які належать до різних історичних періодів 
та культур.

Нерухома культурна спадщина смт Сатанова 
включає об’єкти археології, архітектури, історії, 
монументального мистецтва, садово-паркового 
мистецтва — як узяті на державний облік, так 
і щойно виявлені, а також ті, що були виявлені 
внас лідок інвентаризації і рекомендуються для вне-
сення до Державного реєстру нерухомих пам’яток  
України.

1. АРХІТЕКТуРНА  
ТА МІСТОбуДІВНА СПАДЩИНА

На сьогоднішній день на території смт Сатанів 
знаходяться 8 об’єктів, які перебувають на держав-
ному обліку як пам’ятки архітектури поодиноко 
чи у складі комплексів. Шість з них (міська бра-
ма, синагога, замок, а також Троїцька церква, келії 
з дзвіницею та в’їздна брама у складі комплексу 
Свято-Троїцького монастиря) є пам’ятками наці-
онального значення, дві (млин та особняк цукро-
заводчиці) — щойно виявлені об’єкти культурної 
спадщини.

Натурними дослідженнями було виявлено ще 
ряд об’єктів на території смт Сатанів, які пропо-
нуються для внесення до Державного реєстру не-
рухомих пам’яток України. Серед них:
1) будинок лікарні (початок ХХ ст.);

іл. 7. Свято-Троїцький монастир. В’їзна брама.  
XVIII ст. Вул. Монастирська, 27

іл. 8. Пам’ятник жертвам визвольної війни  
1648–1654 рр. 1653. Вул. Лікарняна, 18
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2) водонапірна башта (перша половина ХХ ст.);
3) колишня єврейська школа (1927 р.);
4) школа (1936 р.);
5)  комплекс цукрового заводу (кінець ХІХ – по-

чаток ХХ ст.) у складі трьох корпусів;
6)  житловий будинок (кінця ХІХ – початку ХХ ст.);
7)  житловий будинок (кінця ХІХ – початку ХХ ст.);
8) печера Свято-Троїцького монастиря (XV ст.).

2. АРХЕОЛОгІчНА СПАДЩИНА
Сучасна територія смт Станова була заселена 

з давніх часів. Про це опосередковано свідчать ар-
хеологічні об’єкти, виявлені на цій території: доби 
неоліту, енеоліту (трипільська культура), бронзи, 
раннього заліза, черняхівської та давньоруської 
культури.

На жаль, територія смт Сатанів з археологічної 
точки зору досліджена вкрай недостатньо.

Вищезгадані об’єкти виявлені під час розвідок, 
причому в різний період, починаючи з другої по-
ловини ХІХ ст., тому інформація про них дуже 
лаконічна, місцезнаходження більшості з них на 
цей час достеменно невідоме [2].

У Списках пам’яток культурної спадщини зна-
читься лише один об’єкт за видом “археологія” на 
території смт Сатанів — Троянів вал. Найбільш 
широкомасштабне і фахове обстеження земляних 
валів Середнього Подністров’я було проведене у 
1980-х рр. експедицією Інституту археології АН 
УРСР під керівництвом М. П. Кучери, на думку 
якого відтинок валу у межиріччі Збруча–Смотрича, 
що проходить неподалік від Сатанова, відноситься 
до періоду побутування на цих землях культури 
фракійського гольштадту наприкінці доби брон-
зи — початку доби раннього заліза [3]. Зводили-
ся вони з метою захисту племен, городища яких 
розташовувались на захід від р. Збруч, від скіф-
ської експансії (VII–VI ст. до н.е.) [4]. Натурними 
дослідженнями було з’ясовано, що на території 
смт Сатанова відтинок валу був зруйнований під 
час будівництва відстійників у 50–60-х рр. ХХ ст. 

Далі вал продовжується за територією відстійни-
ків, але це вже територія Юринецької селищної  
ради.

Під час проведення археологічної експертизи 
земельних ділянок у процесі їхнього відведення під 
будівництво спортивно-оздоровчого гірськолиж-
ного комплексу, міні ГЕС з зоною відпочинку — 
було виявлено низку археологічних об’єктів. Зазна-
чені вище земельні ділянки розташовані в районі 
Сатанівської Слобідки та у північно-західній час-
тині Сатанівської селищної ради. На ділянках було 
відкрито культурний шар доби енеоліту, бронзи, 
раннього залізного віку, давньоруської культури.  
В районі Сатанівської Слобідки виявлено матеріа-
ли пізньопалеолетичної стоянки та монастирське 
кладовище з залишками поховань та кам’яних хрес- 
тів [5].

Головний висновок, до якого спонукають ре-
зультати археологічної експертизи, — надзвичайно 
велика насиченість території Сатанівської селищної 
ради археологічними об’єктами різних хронологіч-
них періодів і культур та величезний потенціал цієї 
території в науковому та культурному плані. Саме 
тому, території виявлених під час археологічної 
експертизи об’єктів, а також територію замку та 
Свято-Троїцького монастиря, існування яких за-
свідчено письмовими джерелами принаймні з XV– 
XVI ст., пропонується віднести до зони охорони 
археологічного культурного шару 1-ї категорії з 
можливою подальшою постановкою їх на держав-
ний облік як пам’яток археології, решту території 
селищної ради — до зони охорони археологічного 
культурного шару 2-ї категорії.
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3. Об’єКТИ КуЛьТуРНОї  
СПАДЩИНИ ЗА ВИДОМ “ІСТОРІЯ”
На сьогоднішній день на території смт Сатанів 

знаходяться 5 об’єктів, які перебувають на держав-
ному обліку як об’єкти культурної спадщини за 
видом “історія”. Три з них — пам’ятки місцевого 
значення, два — щойно виявлені об’єкти культур-
ної спадщини.

Одна з пам’яток присвячена подіям Націо наль-
но-визвольної війни 1648–1657 рр., які залишили 
глибокий слід в історичному та містобудівному 
розвитку Сатанова. В цей період місто неодно-
разово грабувалося та розорялося як козацькими, 
так і польським військами. У серпні 1648 р. війська  
Б. Хмельницького здобули перемогу над поль- 
ським військом М. Потоцького і М. Калиновського, 
яке вирушило на придушення повстання. Серед 
відомих козацьких ватажків у цих місцях діяли Мак-
сим Кривоніс, Іван Богун. Неодноразово війська 
брацлавського полковника Данила Нечая стояли 
під Сатановом. У 1653 р. Свято-Троїцький монас-
тир відвідав гетьман Б. Хмельницький. У грудні 
того ж року він вирушив через Сатанів, Вінницю, 
Немирів до Переяслава.

У цей період було знищено майже половину 
населення Сатанова. За легендою, в пам’ять про ці 
трагічні події, у 1651 р. власником містечка геть-
маном Синявським був встановлений пам’ятник —  
“Скорботний Ісус”, що плаче над Сатановом. Його 
розташовано неподалік міської лікарні, на пагор-
бі, між двома приватними будинками. На чотири-
метровій колоні встановлено фігуру скорботного 
Ісуса. Наприкінці ХІХ ст. пам’ятник був розташо-
ваний поруч з Городоцькою брамою міста [6]. На 
теперішнє місце його, вірогідно, встановили на 
початку ХХ ст., коли було знесено вищезгадану 
браму та почала формуватися площа перед цукро-
вим заводом. Нове місцерозташування пам’ятника 
визначено розташуванням Юринецького Волос-

ного правління, до якого адміністративно нале-
жав Сатанів і до якого було перенесено скульптуру 
“Скорботний Ісус”. У Центральному державному 
історичному архіві України є опис цього пам’ят-
ника та його місцезнаходження: “каменная статуя 
спасителя в ограде Юринецкого волосного прав ления, по-
строенная бывшим владельцем синявским на том месте, 
где казнили христиан-малороссов, в память освобождения 
сатанова от опалы в 1651 году” [7].

Дві пам’ятки Сатанова, що перебувають на об-
ліку, належать до періоду Другої світової війни: 
пам’ятник воїнам-землякам і братська могила ра-
дянських воїнів та підпільників.

Місто було визволене 26 березня 1944 р. вій-
ськами І-го Українського фронту, 271-ї стрілець-
кої дивізії. Під час боїв загинуло понад 280 воїнів 
Радянської армії.

У 1947 р. останки воїнів, загиблих в період з  
12 березня по 1 квітня 1944 року при визволен-
ні Сатанова та сіл Веселець, Зверхівці, Іванківці, 
Кам’янка, Липівка, Олександрівка, Примаково, 
Солом на, Турчинці, Хоптинці від німецьких за-
гарбників, були перепоховані до братської могили, 
розташованої на території Сатанова. Серед похо-
ваних — Герой Радянського Союзу сержант Павло 
Олексійович Макаров.

Первісно на могилі був встановлений дере-
в’я ний обеліск з п’ятикутною зіркою. Сучасний 
па м’ятник існує з 1947 р. У 2008 р. проведено його 
реконструкцію — замінено постамент та меморі-
альні плити.

Залізобетонна скульптура радянського воїна з 
автоматом та прапором в руках заввишки 3 м вста-
новлена на чотирикутному постаменті з цегли, об-
лицьованому плитами з габро, та триступінчатому 
цоколі. На постаменті меморіальний напис: “вечная 
слава героям, павшим в борьбе за свободу, независимость 
нашей родины” та меморіальна дош ка, присвячена  
П. Макарову: “герой советского союза сержант мака- 
ров Павел алексеевич”. Перед пам’ят ником встанов-
лено постамент, де влаштовано меморіальну плиту 
з прізвищами похованих. Навколо братської моги-
ли влаштовано огорожу — залізо бетонні стовпчи-
ки з ланцюгом між ними.

Пам’ятник воїнам-землякам розташований по 
вул. Б. Хмельницького, 41. Його встановлено на 
честь мешканців селища. На фронтах війни загину-
ли 56 воїнів — мешканців Сатанова та 18 учасників 
Сатанівської підпільної організації.

Пам’ятник встановлений у 1967 р. Виконаний 
з залізобетону. Складається з обеліску трикутної 
форми заввишки 6 м, увінчаному п’ятикутною зір- 
кою, стели розміром 1,2×3 м з прізвищами заги-
блих земляків та трьох меморіальних плит. Перша  
плита містить напис: “вечная слава воинам-односель-
чанам, погибшим на фронтах великой Отечествен ной 
войны 1941–1945 гг.”, друга з написом: “Учасникам  
сатанівської підпільної організації, розстріляним фашист-
ськими окупантами 1942 р. Їх імена вічно житимуть в 

іл. 11. Некрополь єврейський. хVі–хіх ст.  
Вул. Курортна
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пам’яті сатанівчан”, третя плита містить прізвища 
загиблих підпільників міста. Пам’ятник встановле-
но на цегляному постаменті. Територію довкола 
пам’ятника огороджено. З боку вулиці Б. Хмель-
ницького до пам’ятника влаштовано доріжку з тро-
туарної плитки.

У місті розташоване старе єврейське кладови-
ще, що знаходиться на високому пагорбі і тягнеться 
майже на півкілометра вздовж річки з півдня на 
північ. Некрополь є пам’яткою історії місцевого 
значення. Можна сказати, що це кам’яний літопис 
єврейської общини міста.

Найбільш ранні поховання відносяться до се-
редини ХVІ ст. (перші згадки про євреїв Сатанова 
датовані у польських документах 1565 роком). Най-
більш раннє із виявлених зображень відносить-
ся до 1576 р. [8] Наступні за хронологією 15 стел 
датовані першою половиною ХVІІ ст. За період 
Національно-визвольної війни 1648–1657 рр. та на-
ступний період Руїни єврейську общину було май-
же знищено. Надгробків другої половини ХVІІ ст. 
не виявлено. Значна кількість стел початку ХVІІІ ст.  
свідчить про відродження общини в цей час. У Са - 
танові почали селитися вихідці з таких міст як Вар-
шава, Львів, Рогатин, Кременець, Тарноруда. Про 
це свідчать епітафії на стелах. Найбільше надгроб-
ків — мацев, збереглося з кінця ХVІІІ – початку 
ХІХ ст.

Найбільш ранні пам’ятки являють собою пря-
мокутні стели без декору. Надгробки першої по-
ловини ХVІІ ст. розташовані компактно. В нижній 
частині мацев розміщено епітафію, у верхній — 
рельєфи з декоративним зображенням: ритуальну 
менору, складені у молитві руки, грифонів, левів,  
єдинорогів, оленів, виноградні грона, дерево з пло-
дами, інші символічні зображення. У 1750–1780-х рр.  
художнє мистецтво різьблення по каменю достягає 
своєї вершини. Наприкінці ХVІІІ ст. з’яв ляються 
місцеві школи та стилі у створенні нагробних па-
м’ятників і кам’янорізної справи взагалі. Але на 
початку ХХ ст. зображення виконуються за ша-
блоном, вони стають більш пласкими й спрощени-
ми, що свідчить про занепад у минулому високого 
мистецтва.

На єврейському кладовищі знаходиться могила 
мирних жителів, яка належить до періоду Другої 
світової війни. Після визволення міста у 1944 р. у 
підвалі будинку, розташованого у центрі селища, 
були знайдені понад 200 тіл жінок, дітей і людей 
похилого віку. 

Наприкінці 60-х років ХХ ст. останки були 
перепоховані на території кладовища. У 2000 р. 
на могилі встановили залізобетонний надгробок 
(0,28×1,98×1,00 м) з гранітною плитою (0,5×0,5 м)  
та написом: “тут поховані 286 мешканців сатано-
ва жорстоко закатованих німецько-фашистськими за-
гарбниками в травні 1942 року ліпцен сара, Поліна 
з дитиною, ліпцен марат. від сумуючого сина і брата 
володимира”.

Під час архівних, бібліографічних досліджень 
та натурних обстежень було виявлено низку об’єктів 
культурної спадщини Сатанова, які мають значну 
історико-культурну цінність та пов’язані не тільки 
з історією селища, а й країни в цілому.

До комплексу Свято-Троїцького монастиря 
входять Троїцька церква, келії з дзвіницею та в’їзна 
брама з огорожею, які є пам’ятками архітектури на-
ціонального значення. Монастир був заснований 
у двох верстах на південь від Сатанова. Достовірна 
дата заснування невідома. Монастир веде свій по-
чаток від печер, розташованих біля підніжжя гори, 
де була заснована обитель. Згодом для богослужінь 
в печері було влаштовано Троїцьку церкву. Печери 
слугували також місцем поховань. У 1930-х рр. під 
час досліджень були знайдені останки, датовані 
ХІ ст. Зважаючи на визначну історичну цінність 
даного об’єкта необхідні подальші дослідження з 
метою постановки печер на облік.

Неподалік від монастиря на території с. Са-
танівська слобідка (нині включена до території  
смт Сатанів) розташована братська могила жертв 
фашизму. Пам’ятник увічнює пам’ять воїнів, загиб-
лих в період Другої світової війни. На постаменті 
встановлено фігуру воїна на повний зріст, до нього 
тулиться маленька дівчинка. Біля підніжжя поста-
менту встановлено меморіальні дошки з іменами 
загиблих воїнів.

На міському кладовищі розташована могила 
гвардії старшого лейтенанта Василя Івановича Хар-
куці. Він народився 5 березня 1957 року в Сатанові. 
В. Харкуці загинув в Афганістані 16 жовтня 1983 
року (згорів у збитому вертольоті Мі-8).

Перелічені вище об’єкти пропонуються для 
внесення до Державного реєстру нерухомих пам’я-
ток України.

4. Об’єКТИ КуЛьТуРНОї  
СПАДЩИНИ ЗА ВИДОМ 

“МОНуМЕНТАЛьНЕ МИСТЕцТВО”
На державному обліку у смт Сатанові перебу-

ває один об’єкт культурної спадщини — пам’ятник 
П.О. Макарову, який за видовою приналежністю 
відноситься до пам’яток монументального мисте-
цтва місцевого значення. Розташований пам’ятник 
по вул. Леніна, 52, у межах однієї з центральних 
площ селища, сформованої у 30-х рр. ХХ ст.

П. О. Макаров (10.11.1921–24.03.1944) — ра-
дянський артилерист, сержант, Герой Радянського 
Союзу (1944). З 1942 р. — командир гармати 7-го 
стрілецького полку 24-ї стрілецької дивізії (відомої 
ще як Залізна дивізія) 18-ї армії Першого Україн-
ського фронту. В ході Проскурівсько-Чернівецької 
операції Першого Українського фронту 24 берез-
ня 1944 року противник намагався прорватися по 
шосе Сатанів — Гусятин в районі села Іванківці 
Городоцького району Хмельницької області. В ході 
запеклих боїв П. Макаров загинув і був похований 
у братській могилі в с. Іванківці. Був нагороджений 
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орденом Леніна, медаллю. Звання Героя Радянсько-
го Союзу Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 23 вересня 1944 року йому було присвоєно по-
смертно. На його честь названо вулиці в селищі 
Сатанів Городоцького району та селищі Суда Че-
реповецького району Волгоградської області. Ме-
моріальні дошки встановлено в м. Череповець та 
в с. Рязань Череповецького району Волгоградської 
області на будинку, де він народився. У лютому 
1965 р. постановою Ради Міністрів Української 
РСР Сатанівській середній школі присвоєно ім’я 
Героя Радянського Союзу Павла Макарова.

Пам’ятник відкритий у 1967 р. Залізобетон-
ний бюст П. Макарова встановлено на цегляному 
постаменті та двоступінчатому цоколі. З фасад-
ного боку постаменту влаштовано напис: “герой 
радянського союзу макаров П. а. 1921–1944”. Автор 
пам’ятника — скульптор А. Борисенко.

5. Об’єКТИ КуЛьТуРНОї  
СПАДЩИНИ ЗА ВИДОМ  

“САДОВО-ПАРКОВЕ МИСТЕцТВО”
На цей час на території смт Сатанів на обліку 

перебуває одна пам’ятка садово-паркового мис-
тецтва національного значення — “Сатанівська 
перлина”.

Розташований парк на північно-західній око-
лиці селища. Його було закладено Городоцьким 
дослідно-експериментальним заводом як базу від-
починку та рекреаційну зону у 1984 р. Дендрофло-
ру парку представляють 400 видів і форм дерев та 
кущів, трав’янистих рослин екзотичного походжен-
ня. На території парку є три джерела мінеральної 
води. Варто зазначити, що паркові насадження, які 
підросли за 20 років, почали перекривати панора-
ми на замок, який з давніх часів був домінуючим у 
краєвиді Сатанова. Окрім того, коренева система 
дерев може руйнувати підвалини замкових споруд, 
що є вкрай небезпечним.

Парк розташовано на досить стрімкому схи-
лі лівого берега р. Збруч, отже до панорам парку 
включено краєвиди численних вигинів річки. Роз-
планування нерегулярне.

Підсумовуючи, можна сказати, що нерухома 
культурна спадщина смт Сатанів багата та розмаї-
та, що створює, з одного боку, типовий культур-
ний ландшафт подільського містечка, з іншого —  
формує саме його неповторний оригінальний об-
раз, а також становить потужний туристичний та 
рекреаційний потенціал цього селища (у додаток 
до бальнеологічного). Усе зазначене вище робить 
актуальним затвердження та впровадження в дію 
“Історико-архітектурного опорного плану смт Са-
танів Хмельницької області з визначенням меж та 
режимів використання зон охорони пам’яток та 
історичних ареалів”, метою розробки якого й було 
забезпечення збереження як окремих пам’яток та 
об’єктів культурної спадщини, так і традиційного 
середовища смт Сатанів.
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инвентаризация оБъеКтов 
КультурноГо наследия пгт сатанов 

хмельницКой оБласти
людмила томилович, ирина ерзина,  

николай гайда, Элеонора Фичук
аннотация. Статья посвящена историко-градо строи-
тель ным исследованиям одного из древнейших населен-
ных пунктов Подолья — Сатанову, который впервые упо-
ми нается в письменных источниках уже в начале XV в.  
Первым этапом такого изучения являются натурные ис-
следования, предполагающие проверку наличия и совре-
менного технического состояния объектов культурного 
наследия, находящихся на государственному учете, вы-
явление объектов, имеющих историческую, архитектур-
ную, культурную ценность и заслуживающих постановки 
на государственный учет, а также анализ традиционной 
среды исторического населенного места. Результатом 
этой работы стал историко-архитектурный опорный план 
с определением границ и режимов зон охраны памятни-
ков, а также исторического ареала пгт Сатанов.
Ключевые слова: инвентаризация, Сатанов, Подолье, 
культурное наследие, традиционная среда, памятники.

The invenTory  
of culTural heriTaGe of saTaniv  

KhmelniTsKy reGion
Lyudmyla Tomilovych, Irina Erzina,  

Mykola Haida, Fichuk Leonora
annotation. The article is devoted to the historical and 
urban planning study of  one of  the oldest settlement — Sa-
tanov, which was first mentioned in written sources already 
in the beginning XV century. The first stage of  this study 
are the full-scale study, involving checks for and modern 
technical condition of  cultural heritage, identification of  
objects of  historical, architectural, cultural value and analysis 
of  the traditional environment of  the historic residential 
areas. The result is scientific documents to the definition 
of  the boundaries of  protection zones and modes of  use 
of  historic areas, protection zones of  monuments of  settle-
ment Satan.
Key words: inventory, Sataniv, Podillia, cultural heritage, 
traditional environment, monuments.
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Вивчення та аналіз планувальної структури  
м. Полтави засвідчує, що у повоєнний період важ-
ливу роль відігравали проектно-планувальні до-
кументи, які визначили подальший розвиток та 
забудову міста.

З 18 вересня 1941 року Полтава під час Другої 
світової війни перебувала під окупацією фашист-
ських загарбників аж до визволення міста радян-
ськими військами у вересні 1943 р. Протягом трьох 
днів Полтава “палала”. Згоріла чудова будівля 
краєзнавчого музею, зокрема й обласний архів, де 
були зібрані “незліченні скарби світової та укра-
їнської культури”. Згоріли театр ім. М. В. Гоголя, 
художній музей, будинок-музей В. Г. Короленка, 
а також унікальна пам’ятка дерев’яного зодчества  
ХVІІІ ст. — Покровська церква. В місті “було зни-
щено всі 83 промислові підприємства, електростанцію, 
водогін, каналізацію, парки, школи, лікарні, дитячі закла-
ди, кінотеатри, клуби, бібліотеки, всі установи. Збитки, 
завдані місту, становили 1 мільярд 137 мільйонів крб.” 
[20, с. 107–108].

За два роки німецької окупації Полтави були 
зруйновані також залізничний вокзал Полтава-
Київ ська, 400 житлових будівель, знаменитий ам-
пірний ансамбль Круглої площі, цінні пам’ятки 
архітектури, культові споруди та багато іншого  
[1, арк. 3].

Про наслідки німецької окупації та втрати, 
що їх зазнало місто за цей час свідчать перші пла-
нувальні документи 1944–1945 рр.: “План центру  
м. Полтави з нанесенням зруйнувань по центральних квар-
талах” (1944 р., Управління головного архітектора 
м. Полтави, міський архітектор Л. С. Вайнгорт), 
де позначені спалені, підірвані будівлі та ті, які 
підлягали відновленню: всього 53 будівлі; “План 
круглої площі в місті Полтаві з суміжними квартала-
ми” (1944 р., міський архітектор Л. С. Вайнгорт), 
на якому позначені спалені та цілком зруйновані 
будівлі [2, арк. 43, 52]; “Опорний план м. Полтави. 
стан міста після визволення від німецьких загарбників 
у 1943 р.” (1945 р., “Діпромісто”, автор проекту 

(?). Коноплева, співавтор Л. С. Вайнгорт), на яко-
му позначені території зруйнованих промпідпри- 
ємств, території залізничного транспорту, зруйно-
вані інженерні споруди, зруйновані будівлі, зруй-
новані будівлі, що підлягають відновленню, архі-
тектурні пам’ятки, що підлягають відновленню: 
всього 57 будівлі [3, арк. 1].

У 1944 році, після звільнення Полтави від на-
цистів було розроблено схеми нових генеральних 
планів та визначено першочергові заходи з відбу-
дови і реконструкції міста. В основу міського плану 
закладений радіальний характер планування, який 
зберігається і в розроблених генеральних схемах 
повоєнного періоду. В загальному плані відновлен-
ня і реконструкції міста одне з головних завдань 
стосувалося архітектурно-планувальної організації 
його історичного центру, особливо головної ма-
гістралі — вулиці Жовтневої (з 1944–1946 рр. —  
Жовтневого Майдану) та ампірного ансамблю 
Круглої площі.

З 1943 року містобудівними заходами в Україні 
керувало Управління у справах архітектури при 
Раді Народного Комісаріату УРСР, з 1946 — Рада 
Міністрів УРСР, м. Київ), а державні установи “Ді-
промісто” (м. Полтава) та Управління головно-
го архітектора м. Полтави (Л. С. Вайнгорт) здій-
снювали активні відновлювальні та містобудівні  
роботи.

1944–1945 рр. Виконання першочергового 
зав дання щодо відновлення ампірного ансамблю 
Круглої площі в Полтаві було відображене у пер-
шому наказі № 64 по Управлінню у справах архі-
тектури УРСР начальника архітектора Г. Головка 
від 29.08.1944 р.:

“вважаючи на велике значення м. Полтави, як іс-
торичного, культурного і промислового центру Урср, а 
також з метою одержання кращого архітектурного рі-
шення по відбудові ампірного ансамблю жовтневого май-
дану, наказую: оголосити закритий конкурс на складання 
форпроекту відбудови жовтневого майдану в м. Полтаві”  
[4, арк. 2-2 зв., 21-2 зв., 55].
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Відповідно до конкурсу, проекти були замов-
лені Українській філії Академії архітектури УРСР 
(м. Київ), інституту проектування міст “Діпромісту” 
УРСР та Архітектурно-планувальній майстерні при 
Управлінні головного архітектора м. Полтави. Чле-
ни журі: проф. М. Г. Зацепін — представник Пол-
тавського відділення Спілки архітекторів, проф.  
Я. А. Штейнберг — начальник відділу проекту-
вання цивільних споруд, проф. О. М. Вербицький 
(1875–1958 рр.) — представник Української філії 
АА УРСР та архітектор А. А. Тацій — керівник 
проектної майстерні “Діпроміста”. Встановлено 
премію в розмірі 5600 руб. та термін подання про-
ектів до 31.12.1944 р.

Перший “Форпроект реконструкції і відновлення 
круглої площі”, датований 15.02.1945 р. (Українська 
філія АА УРСР, автор — архітектор А. О. Колесни-
ченко, архітектор (?). Ведерников). Проект викона-
ний на підставі програми від 31.08.1944 р. на скла-
дання форпроекту реконструкції центру Полтави, 
затвердженої Управлінням у справах архітектури 
УРСР. В основі проекту лежить уцілілий ансамбль 
міського адміністративного центру — Круглої пло-
щі, що становить велику історико-архітектурну цін-
ність. У центрі площі знаходиться парк, важливий 
для м. Полтави як великий зелений масив. Посе-
ред парку встановлено величну Колону Слави на 
честь Полтавської битви (1805–1811 рр.), (автор —  
архітектор Ж. Тома де Томон (1760–1813 рр.), за 
участю скульптора Ф. Ф. Щедріна (1751–1825 рр.).  
Сучасна забудова Круглої площі в основному три-
поверхова, здійснювалась одночасно на початку 
ХІХ ст. у стилі ампір (під керівництвом губерн-
ського архітектора М. А. Амвросимова (1776– 
1825 рр.) — а. Ш.). Головна вулиця міста Жовт-
нева перетинає площу по діаметру.

Згідно з проектом реконструкції площі, перед-
бачалося відновлення всіх існуючих будівель, які 
становлять архітектурну цінність, в їхньому первіс-
ному вигляді. Великі розміри Круглої площі (350 м)  
та невелика висота триповерхової забудови не 
давали можливості вирішувати її як площу. Тому 
в запропонованому проекті вона визначалася як 
кільцева вулиця з несиметричним профілем. Для 
розширення руху по ній додатково запроектовані 
дві нові, паралельні вулиці. Довкола збереженого 
Монумента Слави планували розширення майдан-
чика з облаштуванням восьми радіальних алей, а по 
обидва боки, вздовж основної магістралі міста — 
вулиці Жовтневої — розташування двох басейнів 
з фонтанами. Цей проект за рішенням Ради журі 
конкурсу був схвалений, однак премію за “віднос-
но кращий проект”, присуджено бригаді архітекто- 
рів Управління головного архітектора м. Полтави  
(у складі — Л. Вайнгорта і Д. Литвинова) [4, арк. 
2-2 зв., 21-2 зв., 55].

Закритий конкурс у 1944 році на складання 
проекту реконструкції Жовтневої (Круглої) площі 
передбачав розробку “ескізного проекту віднов лення та 

надбудови” окремої адміністративної будів лі (облви-
конкому), що позначена на “схемі круглої площі” 
(“Полтавський Міськпроект”, автор — архітектор 
М. Е. Онищенко). Не зважаючи на зруйновані вну-
трішні конструкції споруди, зовні вона збереглася і 
є прикладом добре знайдених пропор цій монумен-
тальної та громадської будівлі. Згідно з проектом 
при надбудові поверху головний архітектурний 
задум порушується, архітектура будівлі суттєво зни-
жується, а центральний портик втрачає масштаб-
ність. Зважаючи на це, надбудову згаданої будівлі 
комісія Управління у справах архітектури УРСР 
відхилила і проект, таким чином, не був схвалений. 
Комісія висловила побажання щодо продов ження 
розробки проекту планування та забудови площі, 
для чого були задіяні провідні архітектори [5, арк. 
31-31 зв.].

Надалі, відповідно до умов конкурсу на скла-
дання проекту реконструкції та відновлення центру 
м. Полтави і, зокрема, головної Жовтневої вулиці, 
передбачалося створення проектів нових площ з 
різнохарактерною забудовою. Так, у 1945 році було 
розроблено “Проект центральної площі” (“Діпро-
місто”, автор проекту — О. А. Малишенко, спів- 
автор — Л. С. Вайнгорт), розміщеної по обидва 
боки від головної магістралі міста на місці колиш-
ніх складів [6, арк. 5]. Проект передбачав забудову 
площі громадськими будівлями, шляхом монумен-
тальної скульптури з увічненням В. І. Леніна та  
Й. В. Сталіна для підсилення ідейного змісту ком-
позиції площі [7, арк. 113].

Того ж року “Діпромістом” розроблено “Про-
ект Привокзальної площі”, який передбачав розпла-
нування вільної території, прилеглої до залізнич-
ного вокзалу станції Полтава-Київська, (тут раніше 
знаходилися “пустирі” після розчистки завалів 
колишніх промислових споруд), з позначенням 
зруй нованого вокзалу та запроектованого вокза-
лу, а також елементів благоустрою на розі вулиць 
Зіньківської та Решетилівської (тепер — Маршала 
Бі рюзова) вулиць, які композиційно завершують 
ву лицю Жовтневу [8, арк. 6].

У 1946 році було розроблено “конкурсний про-
ект червоної [тепер — Соборної — а. Ш.] площі  
в м. Полтаві”. Першу премію отримали: автор 
проекту Л. Вайнгорт, архіт. Д. Литвинов, а також 
архітектори М. Онищенко, П. Черняхов, Д. Ляб-
чук [9, арк. 4]. Проектом запропоновано на місці 
давньої фортечної площі створити видовий парк з 
партерною і високою зеленню, на самому початку 
Жовтневої вулиці [10, арк. 112].

Окрім згаданої Центральної міської площі у 
подальшому передбачалося створення районних 
площ [11, арк. 8].

На формування планувальної структури міс-
та суттєво вплинув перший “генеральний план ре-
конструкції міста Полтави” (1944 р., “Діпромісто”, 
ГАП А. І. Станіславський, співавтор — архіт. (?). 
Плоцкер), яким передбачено реконструкцію квар-
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талів у зоні завершення променевої системи міста 
в північному напрямку та реконструкцію кварталу 
в районі залізничної станції Полтава-Київська [12, 
арк. 50].

1945 року розроблено першу “генеральну схе-
му планування міста”, (“Діпромісто”, автор — архі-
тектор О. Малишенко, співавтор — Л. Вайнгорт), 
яка передбачала територіальний розвиток міста 
на південь, захід, північ з розплануванням нової 
міської межі та запроектованої міської межі, тери-
торій залізниці, промислових об’єктів, кварталів 
3–2–1-поверхового будівництва, існуючих та за-
проектованих зелених насаджень.

Згідно з наступним “Опорним планом з проект-
ними лініями” (автори проекту — (?). Коноплева, 
О. Малишенко, співавтор — Л. Вайнгорт) у роз-
витку міста передбачалися проектні лінії нового 
розпланування на підставі попередньої схеми пла-
нування.

Відповідно до “схеми першочергових заходів по 
відновленню міста” (ГАП — О. Малишенко, спів ав- 
тор — Л. Вайнгорт), яка визначила подальший роз-
виток міста за рахунок прилеглих до нього тери-
торій населених пунктів (Юрово-Некрасівка, Чер - 
воний Шлях, Кривохатки, Островок, Очеретян-
ка, Шпортівка), які формують сучасну територію 
міста, з позначенням нових та реконструйованих 
вулиць, розміщенням нової забудови вулиць, від-
новлюваних будівель, нових зелених насаджень, 
інженерних споруд, мостів та підприємств, які під- 
лягали “виносу” [13, арк. 2-4]. Водночас в місті 
широко виконувались будівельно-відновлювальні 
роботи, а саме: відновлення житлового будинку по 
вул. Пролетарській, 73; розбір школи ім. І. П. Кот- 
ляревського, на однойменній вулиці, № 33; рекон-
струкція залізничного вокзалу станції Полтава-Пів-
денна [14, арк. 27, 42, 44].

1946 року розроблено нову “генеральну схему 
планування м. Полтави” для подання М. С. Хрущову, 
(автор проекту — О. Малишенко, співавтор —  
Л. Вайнгорт, інженери-економісти — (?). Ярослав-
ський, (?). Вишатіна), якою передбачено розвиток 
міста у західному напрямку та в бік сіл Рибці і Го-
жули, а на південь і південний захід — у напрямку 
району, розташованого між селищами Шиловське 
та Береківкою. Для забудови (за поверховістю) 
м. Полтави, з населенням чисельністю 250 тис. 
осіб, було визначено сельбищні території міста: 
Північно-західний район, Північний район, Цен-
тральний район, Південний район, Червоний шлях 
та Східний район. Окрім того, схемою було перед-
бачено нове технічне устаткування території міста: 
водопостачання, каналізація, енергопостачання.

Радіальний характер планування міста, закла-
дений свого часу в основу міського плану, зберіга-
ється і в розробленій схемі, та отримує розвиток. 
Згідно з проектом, забудова центрального району 
міста передбачалася 3–4-поверховими будівлями, 
інші райони — 1–2-поверховими будівлями. За-

гальна площа зелених насаджень запроектована у 
розмірі 1450 га і охоплює: Парк Культури та відпо-
чинку, Пролетарський (тепер Жовтневий) парк на 
Круглій площі, Сонячний парк наприкінці Жовт-
невої вулиці, невеликий видовий парк на Черво-
ній площі, районні парки та сквери, закладати які 
передбачалося на схилах усіх балок, непридатних 
для житлової забудови.

У комплексі генерального проекту плануван-
ня Полтави були розроблені “Першочергові заходи 
по відновленню міста”, які сприяли проведенню, 
в першу чергу, відновлення ансамблю Круглої 
площі та житлової забудови в центральному ра-
йоні міста — по вул. Жовтневій, Т. Г. Шевченка,  
М. В. Гоголя та В. І. Леніна, а також будівництво 
вокзалу станції Полтава-Київська та організація 
Привокзальної площі, згідно з проектом. У подаль-
шому передба чалося планування та попереднє озе-
ленення території для Центральної міської площі, 
озеленення території Парку культури і відпочинку, 
а також закладання скверу на Червоній площі зі 
встановленням пам’ятників та монументів, при-
свячених історії Другої світової війни. Насамкінець, 
відведення під індивідуальне житлове будівництво 
територій в Яківцях, Береківцях, Червоному шляху 
та на схилах гір, придатних для забудови й озеле-
нення [15, арк. 3-4, 7-13].

У майбутньому було враховано складання пла - 
нувальних документів з реконструкції забудови і де- 
тального планування головної вулиці міста Жовт-
невої.

Жовтнева (колишня Мостова, Олександрів-
ська) вулиця з моменту свого виникнення до се-
редини ХVІІІ ст. займала невеликий відрізок від 
фортечної площі до нинішньої Комсомольської 
вулиці (колишньої — Стрітенської), де знаходилась 
давня кам’яна церква (Стрітенка), відома з кінця 
ХVІІ ст., на місці ще давнішої дерев’яної церкви 
на колишньому заміському кладовищі. На плані 
Полтавської фортеці допетровських часів у серед-
ній частині вулиці до неї прилягають дві нерівні за 
розміром площі. Саме середня її частина з площа-
ми вже тоді була адміністративним і громадським 
центром міста

Початком нового періоду в історичному роз-
вит ку вул. Жовтневої стало будівництво на тери-
торії фортеці кам’яної Соборної дзвіниці Успен-
ського собору (1789–1801 рр.), встановленої по 
вісі вулиці. Ця пам’ятка архітектури — перший 
композиційний орієнтир нового планування цен-
тру Полтави.

Другий композиційний орієнтир визначений 
ампірним ансамблем Круглої площі. Ці два пунк-
ти — Соборна дзвіниця та Монумент Слави — 
на мітили не тільки протяжність запроектованої 
Олександрівської вулиці, а й обумовили характер 
її забудови.

Таким чином, головна Жовтнева вулиця в  
м. Полтаві, поруч з Круглою площею і запроекто-
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ваною Червоною (Соборною) площею є компози-
ційним елементом планування всього міста.

До першочергових заходів відновлення забу-
дови вулиці належить “схематичний план жовтневої 
вулиці з позначенням розгортки її кварталів” (розро-
блений “Облкомунпроектом”, архітектор М. Се-
микін, співавтор архітектор — Л. Вайнгорт), на 
якому нанесено розміщення фронтальної 4–3–2–1-
поверхової, 13-квартальної, забудови з обох боків 
вулиці.

На замовлення Управління у справах архі-
тектури УРСР був розроблений перший “Проект 
реконструкції забудови жовтневої вулиці” в межах від 
Червоної площі до Сінної (тепер — Незалежності), 
(виконавець — Управління головного архітекто-
ра м. Полтави). Проект реконструкції Жовтневої 
ву лиці мав бути узгоджений з генеральним пла-
ном реконструкції, розробленим “Діпромістом”. 
Ним передбачене створення окремих проектів 
реконст рукції забудови вулиці, йдеться про цінні 
пам’ятки містобудування й архітектури національ-
ного значення: “реконструкцію” Соборної дзвіниці 
(1774–1801 рр.) (Охорон. № 582 0); “реконструк-
цію та опорядження” Червоної (Соборної) площі; 
відновлення та реконструкцію кутових будівель; 
реконструкцію кварталів, а також передбачалося 
встановлення пам’ятника Т. Г. Шевченкові.

Отже, було заплановане повне відновлення 
будівель історичного значення на Круглій пло-
щі (1810–1811, 1869 рр.) (охорон. № 577 2-8), —  
“з додержанням їх первісної архітектури”; під час від-
новлення ампірного ансамблю — “зберегти стильову 
єдність первісного задуму автора”; під час використання 
існуючих будівель і проектування нових — “слід 
додержуватися створення гармонійного архітектурного 
ансамблю”; а щодо композиційної основи віднов-
лювального центру міста — “зберегти архітектурний 
зв’язок між головною домінантою площі — монументом 
слави (1805–1811 рр.) (охорон. № 577 1) та інши-
ми історичними пам’ятками хVііі ст.”. Напрямок 
Червона площа — Жовтневий парк — вважати як 
композиційну вісь [16, арк. 2-3, 6-9].

1952 р. Під час розгляду колегією Управління 
у справах архітектури УРСР ескізів розгорток та 
проекту “детального планування жовтневої вулиці” 
(“Діпромісто”), виявлено ряд недоліків, які мали 
бути усунуті в проекті планування. На думку ко-
легії, історично створений центр міста у вигляді 
круглого парку з ансамблем будівель, які його ото-
чують, не відповідав сучасним масштабам міста. 
Формування центру фактично зосередилось на 
значному просторі довкола згаданого парку. Особ-
ливе значення має саме вулиця Жовтнева, яка є 
головним композиційним діаметром планування 
всього міста і складається з декількох відрізків та 
ансамблів, нових і старих площ. Саме вони, разом 
з парками створюють цілісну просторову компози-
цію з розмаїтою забудовою на окремих її ділянках. 
Таким чином, Жовтнева вулиця розділена на два 

яскраво виражені відрізки: від Червоної (Соборної) 
площі до Круглої включно — давня частина, де в 
основному сформувалась забудова у 2–3 поверхи; 
і новіша, запроектована — від Круглої площі до 
вокзалу станції Полтава-Київська, де знаходилися 
пустирі та стара одноповерхова забудова. Для під-
силення ідейного змісту архітектури магістралі і 
більшої виразності площ, бульварів, скверів пла-
нували використати усі засоби художнього впливу: 
скульптуру, монументальний живопис, малі архі-
тектурні форми. При розробці проектів забудови 
вулиці Жовтневої звертали увагу на “ансамблевість 
усіх площ”, які прилягають до неї. Отже, нами про-
аналізовані основні архітектурно-планувальні зав-
дання, що ставилися під час розробки детального 
планування вулиці Жовтневої упродовж 1946– 
1952 рр. [17, арк. 111–114].

Таким чином, аналіз планувальної структури 
Полтави і композиція історичного центру міста, 
особливо вулиці Жовтневої та ансамблю Круглої 
площі, у повоєнний період не змінили плануваль-
ної структури міста, висунутої генпланом поперед-
нього століття, а навколишня забудова житловими 
та громадськими будівлями, яка в основному збе-
регла свій первісний вигляд, дозволила визначити 
охоронні зони регулювання забудови території та 
ландшафту.

1956 року затверджено “Проект плануван-
ня міста Полтави протягом проектного періоду (на  
20–25 рр.)”, виконаний на підставі скоригованого 
проекту планування м. Полтави 1948 року (авто- 
ри — О. Малишенко, Л. Вайнгорт та ін.), в яко-
му визначено “Основні положення проекту планування 
міста Полтави”.

Згідно з проектом передбачалося: державне бу-
дівництво в основному здійснювати в центральній 
частині міста, або на місцях з мінімальним знесен-
ням малоцінних одноповерхових будинків. Окрім 
Центрального району капітальне будівництво ви-
конати в районі Павленки та на півдні міста — в 
районі Київського шосе. Індивідуальне будівниц-
тво реалізувати на периферії, в північній частині 
міста — в колишніх селах Кривохатки, Червоний 
шлях, а також на Подолі, на схід від р. Ворскли та 
в південно-західній частині міста. В основі проекту 
планування: “— зберегти в основному існуючу мережу 
вулиць міста, яка історично склалася”, а для покра-
щення умов транспортного зв’язку між районами 
міста, доповнити мережу вулиць новими вулицями, 
згідно з проектом планування.

Першочерговими заходами передбачалося: 
будівництво в основному 4-поверхових будинків 
на вільних від забудови ділянках у центральній час- 
тині (вул. Ф. Е. Фрунзе) та в південно-західній час - 
тині (у новому житловому масиві) міста; будівни-
цтво 2–3-поверхових будинків на вільній від забудо-
ви території в районі Павленки, по вул. Т. Г. Шев- 
ченка і прилеглих до багатоповерхової забудови 
кварталах; будівництво 1–2-поверхових індивіду-
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альних будинків — на периферії міста, яка увійшла 
до міських меж і формує сучасну територію міста. 
Проект планування Полтави був погоджений Дер-
жпланом УРСР та пропонований до затвердження 
Радою Міністрів УРСР [18, арк. 8–10, 14–15, 17,  
26–30].

За 30 наступних років закладена в центральній 
частині міста планувальна структура у подальшому 
не розвивалася. Для розширення містобудування 
Полтави було прийнято систему планування мікро-
районів на вільних територіях, а також йшлося про 
забудову їх за типовими проектами із включен-
ням нових центрів громадського та торговельно-
побутового призначення.

1978 року розроблено “Проект детального пла-
нування центру м. Полтави”, що відповідав тодішнім 
містобудівним вимогам і був виконаний на підставі 
затвердженого у 1965 році “другого післявоєнного гене-
рального плану м. Полтави”, (“Харківпроект”), який 
передбачав подальший розвиток здійснювати за 
рахунок вільних промислових територій на пів-
денному заході міста (Супрунівського промвузла, 
Південного промвузла); а також на підставі проекту 
розміщення черги будівництва (1974 р.) — на період 
1976–1980 рр. [19, арк. 3–4], що, таким чином, за-
вершує собою детальне планування найважливі-
ших планувальних зон міста.
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мероприятия по восстановлению и строительству города 
в послевоенное время на основании историко-архивных 
градостроительных исследований, проведённых в 2011 
году институтом “УкрНИИпроектреставрация” с целью 
разработки “Специальной научно-проектной докумен-
тации для определения исторических ареалов, границ 
и режимов использования зон охраны памятников ар-
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Шамраєва А . повоєнний період містобудівного розвитку полтави за історико-архівними дослідженнями
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Михайлівська й Георгіївська церкви знахо-
дяться на території Національного історико-мемо-
ріального заповідника “Поле Берестецької битви” 
в с. Пляшева Радивилівського району Рівненської 
області й цікаві тим, що мають оригінальну ар-
хітектурну форму і за час свого існування стали 
свідками багатьох історичних подій.

Михайлівська церква — тризрубна, триверха, 
з ширшим центральним зрубом, відносно двох  
інших зрубів, що утворює в плані форму пом’як-
шеного квадрата з прямокутними зрубами бабинця 
та вів таря. Стоїть на кам’яному підмурівку. Східна 
частина вівтаря — зі зрізаними кутами, що надає їй 
гранчастої форми. Центральна баня, присадкувата, 
розміщена на восьмигранному барабані, а її маків-
ка — на глухому ліхтарі. Всередині підкупольний 
простір розкритий. Верх вівтарної частини має змі-
нену форму — цибульчасту, витягнуту, внутрішній 
простір також розкритий до глухого ліхтаря. Верх 
над бабинцем — каркасний, з плескатою стелею 
всередині. У північно-західному куті на другий по-
верх бабинця ведуть сходи. До західної частини 

бабинця добудовано ґанок, на який ведуть великі 
цементні сходи.

Церква оперезана піддашшям, яке покрите 
ґонтою. Зруби церкви над опасанням також по-
криті ґонтою. Бані (покриті бляхою й пофарбовані 
зеленою олійною фарбою) увінчані золоченими 
хрестами. Сходи посередині церкви ведуть до під-
земелля, яке з’єднує Михайлівську церкву з Георгі-
ївським храмом, де у саркофагу покояться останки 
козаків [9, с. 3].

Варто також сказати, що в церкві знаходиться 
традиційний, п’ятиярусний, симетричний відносно 
центральної осі іконостас XVIII ст., який неодно-
разово перемальовували.

Церкву було закладено 1650 року під керівни-
цтвом настоятеля Івана Береговича у сусідньому 
з с. Пляшева селі Острів (урочище Попів Горб) 
на правому березі р. Пляшівки. Таке розташуван-
ня вберегло її від сплюндрування під час бойових 
дій під Берестечком, і відступу військ 10 липня  
1651 р.

За переказами, у Михайлівській церкві перед 
битвою молилися Богдан Хмельницький та ко-
ринфський митрополит Йоасаф з ченцем Павлом. 
Останніх було вбито й пограбовано польським 
шляхтичем під час бою 30 червня 1651 р. в козаць-
кому таборі, а пізніше, за наказом короля Яна ІІ 
Казимира, поховано у Михайлівській церкві. Їхні 
останки було знайдено в урочищі Попів Горб та 
ідентифіковано львівським археологом Ігорем Ки-
риловичем Свєшніковим 1971 року [13, с. 52].

Упродовж свого існування церква зазнавала 
певних змін. Коротко зупинимося на деяких з них.

Так, у 1737 р., встановлюючи в церкві іконо-
стас, який виявився зависоким, було усунуто два 
східні паруси під центральною банею.

Через сто років, у 1839 році його було забруд-
нено і, до того ж він ймовірно не задовольняв сма-
ків священика, сформованих під впливом росій-
ського класицизму, до того ж підгнили підвалини 
й потребували заміни. Підвалини замінили, на-
стелили нову підлогу, а іконостас зазнав першого 
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іл. 1. Михайлівська церква. середина XVII ст.  
Фото А. Мізерного
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перемальовування. Ймовірно, що в цей час було 
замінено окремі ікони намісного ряду іконостаса: 
Ісуса Христа і Богородиці [8, с. 4].

У 1854 р. відбулося підняття верху над східною 
банею і покриття його бляхою, до того ж нову сте-
лю поміняли і, вірогідно, облаштували хори.

У 1860–1862 рр. бляхою покрито верхи над 
навою і вівтарем, піднято верх над вівтарем, а стіни 
кожухували ґонтами.

В 1890-х рр. стіни церкви обшальовано вер-
тикально дошками і пофарбовано олійними фар-
бами, а також зняте піддашшя [9, с. 4].

У 1907 р. у с. Острів закладають нову церкву, 
та припиняють богослужіння у старій [8, с. 4].

Через рік, у 1908 р. архімандрит Віталій (Мак-
сименко) з Почаєва ініціює побудову на місці Бе-
рестецької битви храму-пам’ятника та монастиря,  
присвяченого пам’яті про полеглих козаків і почи-
нає збирати кошти. Відомо, що найбільшу пожерт-
ву зробив директор фірми “Сава Морозов” Іван 
Колесников — 50 тис. карбованців, а також міс-
цеві селяни, які до того ж були основною робо-
чою силою на будівництві. Розуміючи важливість 
цього проек ту і можливість використати його у 
пропаганді великодержавних цілей, цар Мико-
ла ІІ пожертвував на будову 25 тис. карбованців  
[14, с. 159].

Проект головного храму-пам’ятника — Геор-
гіївської церкви, яка мала стати центральною спо-
рудою архітектурно-меморіального ансамблю “Ко - 
зацькі Могили” у с. Пляшева в урочищі Журав- 
лиха — створено архітектором Василем Максимо-
вичем Максимовим, учнем Олексія Вікторовича 
Гусєва (академіка Петербурзької академії мистецтв). 
Безпосереднім виконавцем його задуму обрали ви-
значного архітектора-будівельника Володимира 
Леонтович. Саме завдяки йому в 1910–1914 рр. 
було сформовано цей архітектурно-меморіальний 
ансамбль [4, с. 6].

Георгіївська церква — цегляна, семибанна, 
хрестово-купольна в плані, заввишки 28 м. Захід-
ний фасад відкритий великою аркою, що вгорі 
завершується дворівневим фронтоном, боки якого 
декоровані волютами, а верх увінчаний маленьким 
куполом з хрестом. На стіні під аркою — одно-
ярусний, виконаний з червоного кварциту і чор-
ного лабрадориту з Житомирщини іконостас з 
царськими вратами та бічними дверима; увесь про-
стір над ними заповнює композиція “Голгофа”, на-
мальована І. Їжакевичем на металевих листах, хоча 
за проектом вона мала бути викладена мозаїкою. 
Ікони намісного ряду іконостаса були виконані на 
цинкових листах також І. Їжакевичем. Під ікона-
ми намісного ряду — зображення георгіївських 
хрестів, що нагадують про посмертне присвоєн-
ня трьомстам козакам-героям Берестецької битви  
у 1914 р. звання георгіївських кавалерів. На фрон-
тоні над аркою є ніша із зображенням лику Христа, 
захищена напівкруглим мідним дашком. Зліва й 

справа від арки на рівні другого поверху розташо-
вані двоє аркоподібних дверей, що ведуть на не-
великі балкони. За проектом Максимова споруда  
мала бути великим вівтарем церкви під відкритим 
небом. На чотирьох кутах трьохярусної церкви 
знаходяться чотири двоярусні вежі. Перед фасадом 
храму, під землею, на рівні його першого ярусу зна-
ходиться гробниця, посередині якої — пустотіла 
суцільно закладена козацькими кістками колона. 
Праворуч і ліворуч від неї в нішах стін також скла-
дені людські кістки. З цього приміщення кілька 
східців ведуть до підземної церкви Св. Параске-
ви, де навпроти іконостаса знаходиться саркофаг, 
також заповнений кістками жертв Берестецької 
битви.

Середній, наземний, ярус храму-пам’ятки зай- 
має Георгіївська церква, у стіни та стелю якої вмон-
товано отворами назовні використані гільзи від ар-
тилерійських снарядів, що виконують ті ж функції, 
що й глиняні голосники у давньоруських церквах 
[7, с. 3]. Бічні сходи ведуть з Георгіївської церкви на 
третій поверх — до церкви Бориса і Гліба, яка роз-
ташована на балконі, що розміщений вздовж пів-
нічної, східної і південної стін храму; від середини 
храму краї балкона замикає міцне цементове поруч-
чя по периметру у формі літери “П”. За поруччям, 
внизу знаходиться церква Св. Юрія. Цікаво, що 
поверхня цього поруччя розмальована зображення-
ми Страстей Христових та Воскресіння Спасителя  
[11, с. 269]. Живопис вівтаря церкви Параскеви  
(був у дубовому кіоті) виконав художник Іван 
Вольський. Вівтар Георгіївської церкви розписав 
І. Їжакевич, а церкви Бориса і Гліба — московські 
художники [12, с. 143].

іл. 2. Георгіївська церква. 1910–1914 рр.  
Фото О. Борисюка
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Для відтворення історичного середовища часів 
Берестецької битви Леонтович запропонував мо-
нахам перевезти з с. Острів до с. Пляшевої церкву 
святого Михайла і заснувати монастир, для постій-
ного догляду за меморіальним ансамблем. І вже у 
1910 р. перші монахи поселилися тут [12, с. 97].

Влітку 1910 р. група науковців на чолі з І. Ка-
маніним, оглядаючи поле битви, зафіксувала вет-
хий стан Михайлівської церкви, зокрема те, що 
дошки, які прилягали до землі, підгнили й будова 
тримається лише залізними скріпами. Було вислов-
лено думку, що навряд чи вдасться здійснити за-
плановане почаївськими ченцями перенесення цієї 
старовинної пам’ятки до місця спорудження храму-
пам’ятника Георгіївської церкви [1, с. 131]. Проте 
талановитий архітектор Леонтович, все ж зумів 
перевезти цю церкву навесні 1912 р.: її розібрали 
на конструкції, повантажили на вози, перевезли 
до с. Пляшева та заново склали. Дах перекрили 
руберойдом, а зовнішню поверхню стін обшили  
дошками горизонтально, а не вертикально, як було  
раніше, а також прибудували навколо церкви де-
рев’яне піддашшя, покрите ґонтою, що певною 
мірою змінило її зовнішній вигляд. Михайлівський 
храм, за проектом В. Леонтовича, було з’єднано 
підземним переходом з підземною гробницею в 
Георгіївському храмі завдовжки 50 м.

Під час Першої світової війни, яка перервала 
будівельні роботи, монастир і церкви зазнали по-
грабування австрійськими, польськими військами 
[12, с. 97].

Після війни монастир опинився на території, 
окупованій поляками, які хоч були християнами, 
чинили тиск на ченців і створювали перепони ти-
сячам прочан у вшануванні загиблих козаків. Влада 
була дуже занепокоєна стрімким підйомом народ-
ного патріотизму і в 1935 році 10 червня волин-
ський воєвода Юзефський своїм указом заборонив 
“будь-які походи і зібрання на “Козацьких Мо-
гилах” та змусив настоятеля замурувати входи до 
підземної гробниці [6, с. 63]. Ця заборона призвела 
до зменшення грошових надходжень, але, незва-
жаючи на матеріальні труднощі, братія монастиря 
в 1930-х рр. власними силами зуміла полагодити 
обидва храми, які потребували ремонту.

Під час більшовицької окупації Західної Ук-
раїни у 1939–1941 рр. Михайлівська і Георгіївська  
церкви від бойових дій не постраждали, але визво-
лителі обклали братію високими, майже грабіж-
ницькими податками, мало що залишаючи на утри - 
мання будівель [10, с. 59]. З приходом нових оку-
пантів — німецьких нацистів — ситуація спочатку 
трохи покращилась, навіть, дозволили відкрити 
підземну гробницю, та невдовзі і вони показа-
ли своє справжнє обличчя, вчиняючи утиски на 
монастир. А в 1944 р., відступаючи під натиском 
радянських військ, німці обстріляли територію ме-
моріального комплексу, де в підземних переходах 
ховалися місцеві селяни: один снаряд збив фрон-

тон з малим хрестом, інший вдарив в ікону Спаса 
Нерукотворного, наступний — у лівий перший 
купол церкви, знісши хреста з Георгіївської церк-
ви, а ось Михайлівська церква у цей час дивом не 
постраждала [12, с. 146].

Використавши церкву для своїх потреб під 
час Другої світової війни, радянська влада пішла в 
нас туп на неї і в мирний час. Так, у червні 1954 р.  
монастир було переведено з підпорядкування По-
чаївської лаври у статус звичайної парафії, що 
прокладало шлях до швидкої її ліквідації [5, с. 17].  
І вже у 1957 р. за дорученням Ради Міністрів УРСР 
було створено групу спеціалістів для подання про-
позицій щодо обмеження діяльності духовенства 
та релігійних об’єднань. Упродовж 1950–1956 рр. 
у скиті проживало 12 монахів, в яких було влас-
не господарство і земля. Але, в результаті роботи 
комісії у 1958 р. монастир було обкладено такими 
податками на будівлі та монастирські угіддя, що 
підірвали його економічно, й наприкінці цього ж 
року його було закрито. Однак настоятель монас-
тиря архімандрит Антоній (Лящук) у 1956–1958 рр. 
ще встиг провести досить масштабні реставраційні 
роботи. Він запросив художників: Олександра Ко-
рецького (з м. Горохова) та Пилипа Трохимлюка 
(з м. Почаєва) для поновлення розпису інтер’є- 
ру Георгіївської церкви. Було відновлено купол і 
хрест, та пофарбовано ззовні олійними фарбами 
Михайлівську церкву. Загалом, виконано великий 
обсяг роботи, проте це було не до вподоби пар-
тійним чиновникам, і тому після шаленого гоніння 
у 1958 р. церкву закрили [2, с. 56].

Наприкінці 50-х – у першій половині 60-х рр. 
ХХ ст. над козацькою святинею на території ост-
рова Журавлиха відбувалася найлютіша наруга за 
всю її історію: місцевий голова колгоспу з харак-
терним прізвищем Пастух “дбайливо” використав 
приміщення меморіального комплексу для розве-
дення курей та кролів і, навіть, всіляко заохочував 
розбирати церкви на будівельний матеріал, але 
бажаючих не знайшлося.

13 вересня 1960 р. група української інтеліген-
ції на чолі з Б. Харчуком, відвідавши “Козацькі 
Могили”, була шокована побаченим і пізніше в 
“Литературной газете” опубліковано лист-протест, 
підписаний М. Рильським, М. Стельмахом, Ю. Зба- 
нацьким та ін. “Так ли следует охранять истори-
ческие пам’ятники”, який змусив радянську вла-
ду переглянути своє ставлення до святині. Через 
деякий час ферму забрали, а в 1965 р. комплекс 
підпорядкували Рівненському краєзнавчому му-
зеєві, навели порядок на території заповідника, 
ще раз пофарбували ззовні Михайлівську церкву і  
17 червня 1967 р. тут відкрили першу експозицію 
музею “Козацькі Могили”, який став відділом рів-
ненського краєзнавчого музею. Завідувачем відді-
лом призначили П. Я. Лотоцького [5, с. 17]. Цьо-
го ж року прокладено дорогу до меморіального 
комплексу і облаштовано територію. З цього часу 
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пам’ятки архітектури перебували під дбайливим 
доглядом працівників музею.

Перша професійна реставрація живопису  
І. С. Їжакевича виконана київськими реставратора-
ми А. Й. Маромпольським та Т. Ф. Чеснєйшим у 
1972 році. Упродовж року відреставровані компо-
зиція “Голгофа”, ікони, Царські врата, Архангель-
ські двері зовнішнього іконостаса. Загальна вартість 
виконаних робіт становила шість тисяч карбован-
ців. Постановою Ради Міністрів Україн ської РСР 
від 6 вересня 1979 року Георгіївську церкву визна-
но пам’яткою архітектури. З кожним роком зрос-
тала кількість відвідувачів музею, що дало змогу 
домогтися від влади виділення значних коштів на 
проведення ґрунтовної реставрації архітектурних 
пам’яток. Працівники львівського інституту Укр-
проектреставрація восени і взимку 1985 р. про-
вели обміри споруд, склали дефектний акт та під-
готували кошторис на виконання робіт. У 1986 р.  
художник-реставратор Зіновій Крок з двома по-
мічниками демонтували іконостас Михайлівської 
церкви й відправили на реставрацію до Львівської 
реставраційної майстерні, якою керувала Ніна При-
сяжна; там його реставрували до 1990 р.

У цей час було проведено дослідження іконо-
стаса і випущено проект його реставрації. В про-
цесі роботи укріплено ґрунт і фарбовий шар на 
іконах, різьбі і конструкції іконостаса. Частково 
знято старі нашарування розписів з ікон намісного, 
празникового, апостольського, пророчого рядів 
та відтво рено заново ікони ряду пределли. Було 
усунено пофарбування бронзою та алюмінієм з 
різьблення, а також знято олійний розпис з фону 
намісного ряду іконостаса [8, с. 5]. Навесні 1987 р. 
перекрито куполи і позолочено хрести Георгіїв-
ської церкви. У Михайлівській церкві кожухували 
ґонтою ззовні і помалювали олійними фарбами 
зсередини. На позолоту хрестів Георгіївської церк-
ви було витрачено 233 грами сусального золота, 
а вартість робіт становила 27 тисяч карбованців. 
Після цього реставраційні роботи було згорне-
но через припинення фінансування, яке здійсню-
валось із обласного бюджету. Загальна вартість 
ремонтно-реставраційних робіт становила 250 тис. 
карбованців.

До 340-ї річниці Берестецької битви знову ви-
ділили кошти для проведення ремонтних робіт 
у гробниці Георгіївської церкви: відремонтовано 
підземний перехід, встановлено ковельськими май-
страми кований світильник та перекладено гранітну 
підлогу в гробниці [3, с. 74].

У 2001 році з наближенням 350-ї річниці Бе-
рестецької битви з обласного бюджету виділено 
1,2 млн. грн на ремонтно-реставраційні роботи 
Державного історико-меморіального заповідника 
“Поле Берестецької битви”. На ці кошти: в Геор-
гіївській церкві замінено двері, на кам’яну підлогу 
покладено плитку, а в 2003 р. львівські реставра-
тори поновили живопис І. Їжакевича. Частина з 

цих коштів витрачена на заміну ґонтової покрівлі 
та підлоги, пофарбування куполів Михайлівської 
церкви.

У 2004–2008 рр. проведено реставрацію трьох 
ярусів іконостаса і царських врат Михайлівської 
церкви. Також здійснено: укріплення ґрунту і фар-
бового шару на всій поверхні ікон і тла іконостаса; 
знято поверхневі забруднення і потемнілу лакову 
плівку пізніших написів; виконано різьблення на 
тлі ікон, реставрацію дияконських дверей; виго-
товлено нові колони намісного та апостольського 
рядів й обрамлення деяких ікон іконостаса, вико-
ристовуючи відповідні аналоги.

Решта ікон ще чекають на реставрацію. У 
перспективі — здійснити доповнення втрачених 
фрагментів декоративного різьблення й нанесення 
по золоти та посріблення на нових фонах ікон і 
різьблених елементах іконостаса. Деякі втрачені 
фрагменти живопису будуть реконструйовані з до-
триманням авторського колориту та стилю малю-
вання. Після цього планується покриття ікон, фону 
іконостаса та зворотної їх частини захисним ша- 
ром [8, с. 13]. Проектна вартість робіт оцінюється 
приблизно у 500 тис. гривень.

Також необхідно реставрувати велику картину 
І. Їжакевича “Голгофа” площею 58 м2, розташо-
вану на західному фасаді Георгіївської церкви, на-
мальовану на цинкових листах, оскільки вона по-
стійно піддається атмосферним впливам і швидко 
нищиться. Зауважимо, що нижня частина картини 
найбільше піддалася корозії й деформації, бо мало 
захищена аркою фасаду церкви. Конструктивні 
елементи, що тримають картину на стіні, внизу 
зруйнувалися, а листи металу повигинались на-
зовні; фарба на половині поверхні картини полу-
щилась і спотворює вигляд.

У 2009 р. ДП “Укрзахідпроектреставрація” 
складено проект реставрації і кошторис реставра-
ційних робіт на картину “Голгофа”, згідно з яким 
на реставрацію потрібно 3,2 млн. гривень (в роз-
цінках 2009 р.). Також реставрації потребують деякі 

іл. 3. Іконостас Михайлівської церкви. хVII ст.  
Фото А. Мізерного
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настінні розписи всередині Георгіївської церкви 
та живопис зовнішнього іконостаса на фасаді  
церкви.

Отже, Михайлівська церква — пам’ятка укра-
їнської сакральної архітектури XVII ст. — за увесь 
час свого існування в процесі перебудов і допов-
нень частково втратила первісний вигляд, але на-
була рис, які узгоджуються з регіональними ар-
хі тектурно-будівельними традиціями народного 
зодчества ХІХ – поч. ХХ ст.

Георгіївська церква — пам’ятка архітектури 
початку ХХ століття за свою історію пережила не 
мало вандалізму, зберігшись в первісному вигляді. 
Зауважимо, що тут було проведено ряд ремонтів, 
реставрацій, спрямованих на відновлення настінних 
розписів і живопису, але ще залишилось чимало 
не відреставрованого. Так, негайної реставрації по-
требує картина І. Їжакевича “Голгофа” і зовнішній 
кам’яний іконостас. В цілому на сьогоднішній день 
співробітниками музею, реставраторами, місцеви-
ми жителями виконано величезний масив копіткої 
та витратної роботи для збереження цієї унікальної 
споруди, завдяки чому вони перебувають у задо-
вільному стані.
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поле БерестецьКої Битви:  
заходи щодо зБереження  

михайлівсьКої та ГеорГіївсьКої  
церКов

александр Борисюк
аннотация. В данной статье рассмотрена проблема 
сохранения памятников архитектуры Михайловской 
церкви XVII в. и Георгиевской церкви начала ХХ в. на 
территории НИМЗ “Поле Берестецкой битвы”. В пуб- 
ликации описывается: внешний и внутренний вид зда-
ний; история строительства; проведённые ремонтные и 
реставрационные работы на этих объектах и их финан-
сирование; изменения внешнего вида, привнесенные во 
время этих работ. Освещаются исторические события, 
имевшие влияние на памятники; отношение власти к 
этим памятникам в разные времена.
Ключевые слова: Пляшева, Михайловская церковь, 
Геор гиевская церковь, ремонт, реставрация, живопись.

beresTechKo baTTle field:  
measures To preserve The sT. michael 

and sT. GeorGe churches
Olexandr Borysiuk

annotation. In this article considers the problem of  pres-
ervation of  monuments St. Michael’s Сhurch XVII century 
and St. George Church begin тhe XX century on the ter-
ritory NIMZ “Berestechko battle field”. This publication 
describes: exterior and interior of  buildings; story buildings; 
performed repair and restoration work at these objects and 
their financing; changes in exterior, introduced during these 
works. Highlights the historical events that influenced the 
monument; the government’s attitude to these attractions 
at different times.
Key words: Plyasheva, St. Michael’s Church, St. George’s 
Church, repair, restoration, painting
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Обов’язковими умовами не лише для існування, 
а й економічного і культурного розвитку людської 
цивілізації є вирішення екологічних проблем, що 
постійно виникають, та збереження культурної спад-
щини. Усвідомлення цього не лише окремими кра-
їнами, а й об’єднаними світовими спільнотами при-
звело до того, що дані завдання поступово стають 
об’єктами міжнародного правового регулювання. 
За останню чверть століття у світі було виробле-
но налагоджену нормативно-правову систему для 
охорони культурного надбання та співпраці країн 
у цій галузі. Спочатку необхідність такої діяльності 
безпосередньо пов’язували з наслідками військових 
конфліктів. Так, першими кроками на цій стезі були 
юридичні принципи, прописані в Гаазьких конвен-
ціях 1899 та 1907 років, що започаткували практику 
мирного врегулювання спорів між країнами. Наступ-
ним етапом стала Афінська хартія 1931 р. — нарада 
з питань відновлення історичних будівель, що ввела 
поняття “міжнаціональної спадщини”.

Ще один документ — “Договір про захист ху-
дожніх і наукових закладів та історичних пам’яток”, 
відомий в науково-правовій літературі як Пакт Ре-
ріха, підписаний у Вашингтоні у 1935 р. представ-
никами 21 країни. Це був перший міжнародно-
пра вовий акт, присвячений охороні нерухомих 
па м’я ток культури, який будучи універсальним міг 
вті люватися в життя як на міжнародному, так і на 
локальному рівнях. Особливості цього документа 
(автор якого російський художник, письменник, 
вчений та громадський діяч Ніколай Еріх) поля-
гають в тому, що: охорона та захист культурних 
цінностей ставали пріоритетами навіть під час вій-
ськових дій; вводилася реєстрація пам’яток; держа-
ви були зобов’язані дотримуватися міжнародних 
норм з цього питання; вводився принцип охорони 
державою пам’яток іноземного походження, що 
знаходяться на її території [1].

Після Другої світової війни, під впливом ін-
теграційних та глобалізаційних процесів світове 

співтовариство знову об’єдналося для захисту куль-
турного надбання від природного та людського 
впливу. Питома вага у галузі вироблення правової 
бази для цього завдання — конвенції та рекомен-
дації — розроблені міжнародними інституціями, 
зокрема Організацієї Об’єднаних Націй з питань 
освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) та Міжнарод-
ною радою з охорони пам’яток та історичних місць 
(ІКОМОС) [2]. Остання в основу своєї діяльно-
сті поклала принципи, прописані в Міжнародній 
хартії з охорони й реставрації нерухомих пам’яток 
і визначних місць (Венеціанській хартії) 1964 р. 
Виходячи з положення, що культурна спадщина 
кожного народу — невід’ємна складова всесвітньої 
духовної скарбниці людства, в Хартії йдеться про 
збереження, консервацію та реставрацію історич-
них і культурних пам’яток, які мають здійснюватися 
на загальноприйнятих нормативних засадах [3].

У 1956 р. ЮНЕСКО було прийнято Рекомен-
дацію, якою визначається застосування міжнарод-
них засад щодо археологічних розкопок. У ній було 
дане визначення поняттю “археологічні розкопки”: 
“в нас тоящей рекомендации понятие “археологические 
раскопки” относится ко всем поискам археологических 
остатков, независимо от того, проводятся ли эти поиски 
путем земляных работ, путем систематического обсле-
дования поверхности, или же путем обследования дна или 
подпочвенных слоев внутренних или территориальных вод 
того или иного государства-члена”; прописані правила 
захисту археологічної спадщини та зазначені ор-
гани охорони археологічних розкопок [4].

Іншим документом стала Рекомендація щодо 
збереження культурних здобутків, яким загрожує 
небезпека внаслідок проведення суспільних або при-
ватних робіт, схвалена на сесії Генеральної Кон-
ференції ЮНЕСКО в 1968 році. Створена під 
впли вом зростання будівельної активності, зокрема 
і в районах історичних забудов, вона пропагує ідею 
збереження, підтримання в належному стані та по-
вернення культурного значення нерухомим об’єк-
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там культурної спадщини завдяки реставрації, що 
спирається на значну наукову базу. Особливо під-
креслюється відповідальність окремої держави за 
збереження та відновлення національних пам’яток 
[5, c. 13–26].

У 1972 р. під егідою ЮНЕСКО була укладена 
Конвенція про охорону всесвітньої культурної та 
природної спадщини, яка набула чинності у 1975 р. 
та лягла в основу формування концепції поєднання 
всесвітньої культурної та природної спадщини.  
У першій статті Конвенції було визначено поняття 
“культурна спадщина”, до якої входять пам’ятки, 
ансамблі та визначні місця (будівлі, архітектура та 
археологічні ділянки); також було зазначено про 
необхідність створення списків, до яких країни, 
котрі приєднаються до Конвенції, надаватимуть пе-
релік національних об’єктів культурної та природ-
ної спадщини; прописувалася структура системи 
для виконання охоронних завдань — створювався  
“комітет всесвітньої спадщини”– Міжурядовий комітет 
з охорони визначної культурної і природної спад-
щини загального значення [6]. Станом на 2005 р.  
180 країн-учасниць Конвенції 1972 року визнавали 
її чинність та обов’язковість дотримання.

Одночасно з цією Конвенцією Генеральною 
кон ференцією ЮНЕСКО в Парижі у 1972 р. було 
прийнято Рекомендацію щодо захисту культурної 
та природної спадщини на національному рівні, у якій 
йдеться не лише про об’єкти загальнолюдського 
значення, а й про національну спадщину окремої 
держави. У Рекомендації сформульовано та сис-
тематизовано комплекс заходів (наукові, технічні, 
адміністративні, юридичні, фінансові), втілення в 
життя яких на рівні кожної окремої держави мало 
б суттєво покращити стан охорони об’єктів куль-
турної та природної спадщини, зокрема й тих, що 
не підпадають під дію Конвенції [7].

Ще одним документом, що заслуговує особли-
вої уваги стала ухвалена в Найробі у 1976 р. Рекомен-
дація щодо охорони історичних або традиційних ан-
самблів та їхньої ролі у сучасному житті. Важливість 
цього документа підтверджує те, що в його обгово-
рені взяли участь 70 експертів та дипломатичних 
представників з 43 країн світу, 14 наглядачів, близько 
20 гостей з Європи, Північної і Південної Амери-
ки, Азії та Африки. Розуміючи під “історичними або 
традиційними ансамблями”: “будь-які сукупності будівель, 
споруд і відкритих просторів, у т. ч. місця археологічних і 
палеонтологічних розкопок, що складають людські поселення 
в міській чи в сільській місцевості, цілісність і цінність 
яких визнано з археологічної, архітектурної, передісторич-
ної, історичної, естетичної чи соціально-культурної точок 
зору” [8, с. 84–85] тут вперше прописано визначення 
терміну “охорона”: “виявлення, захист, збереження, рестав-
рація, відновлення, утримання в порядку та відродження до 
життя історичних або традиційних ансамблів і навколиш-
нього середовища” [9, c. 98].

У 1985 році Радою Європи було прийнято 
Конвенцію про охорону архітектурної спадщини 

Європи, згідно з якою всі країни-члени мають вес-
ти облік пам’яток, архітектурних ансамблів і ви-
значних місць, що підлягають охороні та, таким 
чином, запобігати спотворенню, руйнуванню або 
знищенню об’єктів культурного надбання [10].

Доповненням до Венеціанської хартії стала 
Міжнародна хартія про охорону історичних міст 
(Вашингтонська хартія), ухвалена у 1987 р. А отже, 
цей документ стосується охорони різних за роз-
мірами історичних міст, що включають в себе не 
лише архітектурну забудову, а й навколишнє се-
редовище, природне чи створене людською ді-
яльністю, від зростаючої в геометричній прогресії 
урбанізації. Щоб забезпечити виконання головного 
завдання — охорони того чи іншого культурного 
об’єкта — пропонується скласти план, що ґрунту-
ється на архео логічних, історичних, архітектурних, 
технічних, соціологічних, економічних досліджен-
нях. “План охорони має бути спрямований на забезпечення 
гармонійного поєднання історичних кварталів із містом 
у цілому. в плані охорони мають визначатися споруди 
чи групи споруд, які потребують особливого захисту, ті, 
охорона яких здійснюється за певних умов, і споруди, зне-
сення яких допускається лише у виняткових випадках” 
[11, c. 39].

У 1992 році Радою Європи було прийнято 
Євро пейську конвенцію про охорону археологічної 
спадщини, складовими якої визначено як нерухо-
мі, так і рухомі об’єкти: “споруди, конструкції, групи 
будівель, місця з ознаками людської діяльності, рухомі 
об’єкти, пам’ятки інших видів, незалежно від того, де 
вони перебувають: на землі чи під водою” (п. 3, ст. 1).  
У документі йдеться про необхідність забезпечення 
національного та міжнародного обміну предме- 
тами археологічної спадщини з професійно-нау-
ковою метою, запобігати незаконному обігові 
предметів та нелегальним розкопкам, які, в свою 
чергу, визначаються як “потенційно руйнівний” метод 
дос лідження [12].

У 1994 р. в японському місті Нара під егідою 
міжнародних організацій ЮНЕСКО та ІКОМОС 
було прийнято декларацію “Нарський документ про 
автентичність”, що закріпила практику реставра-
ції в рамках автентичності пам’ятки, з урахуванням 
різноманітності світових культур [13].

Збереженню традиційної архітектури присвя-
чена Міжнародна хартія з охорони традиційної ар-
хітектурної спадщини (Стокгольмська хартія) 1998 
року. У ній йдеться про необхідність дослідження 
та документації структури забудов з наступним збе-
реженням матеріалів в архівах; можливості заміни 
деталей та реставрації для пристосування до сучас-
ного використання без порушення архітектурно-
мистецького образу [14].

Зі здобуттям незалежності Україною ратифіко-
вано більшість міжнародних документів з охорони 
культурної спадщини ЮНЕСКО та Ради Євро-
пи. У жовтні 2000 року на конференції в Ризі, де 
були присутні і делегати з України було прийнято 
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Ризьку хартію про автентичність та історичну 
реконст рукцію культурної спадщини, в якій йшлося 
про те, що “утримання та ремонт об’єктів культурної 
спадщини мають сьогодні стати головними видами робіт з 
консервації”. Визнаючи “… копіювання культурної спад-
щини... підміною свідчення минулого”, було дозволено 
реконструкцію пам’яток після стихійного лиха та 
в країнах, що здобули свою незалежність і відбу-
довуються [15]. Ще одним подібним доку ментом 
стала Міжнародна хартія з охорони та реставрації 
архітектурно-містобудівної спадщини (Краківська 
хартія), що визначила “контроль середо вища, підтрим-
ку, ремонт, реставрацію, реновацію і реабілітацію (рева-
лоризацію)” як можливі способи охорони. Водночас 
було зазначено про мінімальне втручання під час 
реставрації в архітектурні комплекси та археоло-
гічні розкопки [16].

В національному законодавстві також напра-
цьовано значну нормативно-правову базу. До по-
яви основоположного Закону України “Про охорону 
культурної спадщини” у 2000 році в нашому зако-
нодавстві не було уніфікованої термінології в галузі 
охорони пам’яток історії та культури. Зокрема, в За-
коні України “Про власність” культурна спадщина 
визначається як “національні, культурні та історичні 
цінності” (п. 3, ст. 1) [17]; у Законі України “Про 
приватизацію невеликих державних підприємств 
(малу приватизацію)” зазначено: “… будівлі або їх 
окремі частини, які становлять національну, культурну 
та історичну цінність…” (п. 4, ст. 2) [18] не можуть 
бути приватизовані; в Законі України “Про прива-
тизацію майна державних підприємств” дається ви-
значення терміну “культурна спадщина” як “… на-
ціональні культурні та історичні цінності…” (п. 2, ст. 5)  
[19].

Положеннями Закону “Про охорону культурної 
спадщини” були визначені терміни в галузі охорони 
пам’яток, класифіковано об’єкти культурної спад-
щини, сформульовано основи системи управління 
охороною історичних та культурних цінностей, 
визначено порядок занесення об’єкта культурної 
спадщини до загальнодержавного реєстру чи його 
вилучення, прописано особливості здійснення 
права власності на такі пам’ятки, зазначені заходи 
щодо охорони, реставрації, музеєфікації об’єктів та 
відповідальність за порушення законодавства щодо 
охорони культурної спадщини. Також, у Законі 
було визначено порядок проведення археологіч- 
них розкопок: надання дозволів, обов’язки вико-
навця археологічних розвідок тощо [20].

Ще одним важливим є Закон “Про охорону ар-
хеологічної спадщини”, який регламентує порядок 
проведення наукових досліджень, зокрема в ньому 
прописано вимогу отримання дозволу на проведен-
ня археологічних розвідок, розкопок, інших земля-
них робіт на території пам’ятки, в зонах охорони, в 
історичних ареалах населених місць — відкритого 
листа, що надає дозвіл на проведення розкопок, ви-
даного Інститутом археології Національної академії 

наук України. Також визначено права та обов’язки 
як виконавця робіт, так і власника ділянки, на якій 
здійснюються археологічні дослідження. Зокрема, 
виконавець археологічних розвідок та розкопок, 
зобов’язаний забезпечити збереження виявлених 
об’єктів культурної спадщини та передачу рухомих 
предметів зазначеній у дозволі відповідній установі, 
ведення наукової документації, належну консерва-
цію об’єктів культурної спадщини, упорядкуван-
ня території після завершення робіт, а також, при 
необхідності, оформлення знайдених об’єктів у 
експозицію та підготовку матеріалів для їхньої дер-
жавної реєстрації як пам’ятки [21].

До сфери охорони культурної спадщини в 
національному законодавстві належить ще низка 
законів, наприклад Закон “Про архітектурну діяль-
ність” від 20 травня 1999 р. № 687-XIV, Закон “Про 
основи містобудування” від 16 листопада 1992 р.  
№ 2780-XII [22, c. 2–3], а також Постанови Кабі-
нету Міністрів: “Про затвердження Порядку видачі 
дозволів на проведення археологічних розвідок” від  
13 березня 2002 р. № 316, “Про затвердження По-
рядку проведення державної експертизи містобу-
дівної документації” від 20 травня 2009 р. № 522, 
“Про затвердження Порядку передачі наукової доку-
ментації з дослідження археологічної спадщини” від 
21 грудня 2005 р. № 1255 [23].

Отже, міжнародними документами у сфері 
охо рони культурної спадщини врегульовані такі 
важливі моменти, як питання захисту культурних 
цінностей у випадку збройного конфлікту, заде-
кларовано проведення археологічних розкопок 
таким чином, щоб максимально зберегти пам’ятку, 
її цілісність та автентичність. А тому дуже важливо, 
що Україною ратифіковано більшість документів, 
ініційованих ЮНЕСКО, ІКОМОС, Радою Європи 
та іншими організаціями. Базуючись на такому до-
свіді національне законодавство сформувало влас-
ну правову систему охорони культурної спадщини, 
основоположними законами якої є Закони України 
“Про охорону культурної спадщини” та “Про охорону 
археологічної спадщини”. Проте існує ряд недолі-
ків у цій сфері, зокрема декларативність окремих 
норм, що утруднює їхнє втілення в життя, а також 
неналагоджена система контролю за виконанням 
законів.
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аннотация. В статье анализируются правовые нормы 
международного законодательства в области охраны 
культурного наследия, отношение Украины к этим на-
работкам и уровень имплементации некоторых рати-
фицированных документов. Рассматривается состояние 
развития национального памяткоохранного законода-
тельства, его соответствие международным нормам.
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annotatiоn. In the article the analysis is made of  legal 
norms of  international law in the field of  protection of  
cultural heritage, as well as the relation of  Ukraine to these 
developments and the level of  implementation of  some 
of  ratified documents. The state of  development of  the 
national preservation legislation and its compliance with 
international standards is observed.
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Старе місто у Луцьку, яке 26 березня 1985 року 
було оголошене комплексом пам’яток Державного 
історико-культурного заповідника у м. Луцьку є 
унікальною пам’яткою монументального оборон-
ного, культового та світського будівництв. Комп-
лекс заповідника, що складається з Верхнього та 
Окольного замків і цілої низки пам’яток культурної 
спадщини є ядром міста, місцем його зарод ження та  
розвитку, своєрідним витоком сучасного Луцька.

Однією з найцікавіших пам’яток давнього 
Луць ка є комплекс архітектурних споруд отців до-
мініканців, що складається з пам’ятки архітектури 
місцевого значення “Костел монастиря домінікан-
ців”, охоронний № 283-м та пам’ятки архітектури 
Національного значення “Келії монастиря домі-
ніканців”, охоронний № 80/1 [1, с. 9–10]. Історія 
пам’ятки надзвичайно цікава.

Монастирський комплекс отців домінікан-
ців до сьогодні зберігся лише частково [2, с. 117]. 
Перші документальні свідчення про цей монастир 
датовані кінцем XIV ст., коли коштом короля Ягай-
ла, що прагнув утвердитися в новій католицькій 
вірі, і великого князя Вітовта, на південній околиці 
тодішньої міської території постає костел Успін-
ня Пресвятої Діви Марії і монастир представників 
першого католицького ордену в Луцьку — ордену 
домініканців [3, с. 13]. Завдяки розташуванню він 
виконував і військові функції, контролюючи русло 
річки Стир з боку передмістя Гнідави, а пізніше й 
підходи до оборонних башт Окольного замку.

Свого найвищого піднесення монастир досягає 
у XVI ст. Тоді при ньому діяла міська латинська 
школа, яка готувала кадри писарів, канцеляристів і 
священнослужителів [4, с. 49–52]. Найвизначнішим 
настоятелем обителі був відомий теолог і пропо-
відник ксьондз Северин Любомчак, виходець з міс-
течка Любомля на Волині. Єврей за походженням, 
пріор Северин виявив себе як надзвичайно енергій-
ний настоятель і зумів відкрити при монастирі па-
пірню, монастирський бровар, корчму та шинок у 
місті. Подальший розвиток домініканський конвент 
переживав у XVIII ст. Поруч із старим комплексом 
на погості давньої православної Троїцької церкви, 
виростають корпуси нового кляштору і костьолу. 

На плані Луцька 1795 р. показано вже два костели: 
“костіол старой каменной” і “костьол внов заложенной ка-
менной же”. Другий з них, вказаний на плані 1795 р. 
як “внов заложенной” закінчено будувати й урочисто 
освячено аж 1819 року. Тут діяли велика музична 
капела, багата бібліотека і друкарня. Окрасою ново-
го комплексу була висока костельна башта-дзвіни - 
ця з годинником-курантами, циферблати якого 
виходили на всі чотири боки дзвіниці.

У домініканському костелі знаходився чудо-
творний образ Матері Божої Луцької, подарований 
у 1598 р. Папою Римським луцьким домініканцям, 
яка, завдяки підтвердженим документально чуде-
сам, була урочисто коронована 8 вересня 1749 р. 
На цю подію до міста з’їхались численні делегації 
католицького духовенства, у терміновому порядку 
було збудовано навіть новий міст, що вів до міста 
з передмістя Гнідави.

Однак загальноміська пожежа 1845 року стала 
фатальною для цієї духовної обителі. У 1847 р. 
монастир закривають, а вцілілі ікони переносять 
до католицького кафедрального собору Св. Петра 
і Павла (на жаль, під час пожежі комплексу 1926 р. 
чудотворний образ Матері Божої Луцької згорів).

У новому приміщенні монастиря російська 
влада розмістила шпиталь, а в костьолі — військо-
вий склад. Будівлі старого комплексу, за винятком 
фрагмента мурів, розібрали на цеглу. Трохи зго-
дом, у 1890 р., щойно відроджене Луцьке братство 
отримало від військової адміністрації дозвіл ро-
зібрати на цеглу і відносно новий костел Успіня 
Пресвятої Діви Марії, а отриманий будівельний 
матеріал використати для своїх потреб. Про ці 
роботи не залишилося жодних відомостей (окрім 
лише кількості здобутої братчиками у такий спосіб 
цегли — в. Б.), а тому досі невідомою є доля похо-
вань у підвалах комплексу бенефакторів кляштору 
князів Святополк-Четвертинських, які за заслуги 
перед орденом були удостоєні бути там похова-
ними [5, 128].

Упродовж 1920–1939 рр. збережена частина 
мо настиря слугувала резиденцією католицького 
біскупа, а з 1939 р. використовувалась радянськи-
ми адміністративними та освітніми установами; 
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іл. 1. Прорисовка виявленого фрескового розпису келії. Художник О. Бербець

з часу Незалежності у цьому приміщенні знахо-
диться Волинська духовна семінарія Української 
православної церкви. Саме завдяки неухильному 
виконанню ректором Волинської духовної семіна-
рії прот. Рустиком Капаузом охоронного договору 
пам’ятки архітектури вдалося виявити, зафіксувати 
та зберегти для нащадків первісний фресковий 
живопис комплексу.

Взимку 2015 року особисто від ректора Волин-
ської духовної семінарії надійшло повідомлення, 
що під час косметичного поточного ремонту (по-
білки стін) в одній із келій було помічено просту-
пання кольорових рисунків, які, ймовірно, можуть 
бути давнім розписом. Поточний ремонт було при-
зупинено, а оскільки у штаті луцького заповідника 
відсутній спеціаліст з фрескового живопису для 
консультації та фахової оцінки знахідки було за-
прошено спеціаліста-реставратора Національного 
Києво-Печерського історико-культурного заповід-
ника Івана Антоновича Різника. За його висновком 
фрескові розписи, що виконані по всій площі келії, 
включаючи й склепіння мають орнаментальний 
характер, а також проглядаються елементи “па-

нелі”, вертикальні фільонки із заплетінням, роз-
етки. Кольорова гама має охристо-голубувате тло. 
Фарбовий шар фресок зазнав значних втрат, зо-
крема від механічних пошкоджень. Загалом втрати 
фарбового шару становлять понад 50%, що не дає 
можливості повністю відновити їх. Виявлені фрес-
ки, безсумнівно, є первісними і належать до часу 
побудови комплексу 1752 року або ж є не набагато 
пізнішими цієї дати.

Згідно з рекомендаціями художника-рестав-
ратора після фотофіксації, замірів та прорисовок 
виявлені фрагменти були заклеєні білим папером 
на клейстері, зберігши таким чином можливість для 
їхніх подальших досліджень. Також досягнуто до-
мовленості про обов’язковість мистецтвознавчого 
нагляду при проведенні подальших поточних робіт 
у пам’ятці згідно з охоронним договором.

Дана публікація не є ґрунтовним досліджен-
ням, оскільки автор не володіє необхідними про-
фільними знаннями мистецтвознавчого характе-
ру, а служить лише коротким повідомленням про 
виявлену пам’ятку для фахівців у галузі давнього 
фрескового живопису.
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іл. 7. Луцьк. Домініканський монастир.  
Загальний вигляд келії з виявленими фресками.  

Фото автора. 2014 р.

іл. 6. Луцьк. Домініканський монастир. Збережений 
панельний рисунок фресок. Фото автора. 2014 р.

іл. 4.  Прорисовка виявленого фрескового розпису 
келії. Розетка. Художник О. Бербець

іл. 5. Прорисовка виявленого фрескового розпису 
келії. Панель. Художник О. Бербець

іл. 8. Луцьк. Домініканський монастир.  
Збережена фрескова розетка. Фото автора. 2014 р.
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ПОДЯКА
Автор висловлює щиру подяку Генеральному директору 
Національного Києво-Печерського історико-куль турного 
заповідника Любомиру Пав ловичу Михайлині, заступ-
нику Генерального директора з наукової роботи Сергію 
Володимировичу Пивоварову та художнику-реставратору 
монументального живопису І категорії Івану Антонови-
чу Різнику за оперативну та фахову співпрацю у галузі 
охорони та збереження культурної спадщини.

ФресКи Кляштора  
отцов доминиКанцев в луцКе

виктор Баюк
аннотация. Статья посвящена истории обнаружения 
фресковой росписи в луцком кляшторе отцов доми-
никанцев, которая является оригинальной первичной 
росписью католической святыни города. Находка счита-
ется особо ценной еще и потому, что фрески обнаруже-
ны впервые в истории исследований луцкого комплекса 
отцов доминиканцев.
Ключевые слова: Государственный историко-куль тур-
ный заповедник в г. Луцке, монастирь доминиканцев, 
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annotation. The article is devoted to the history of  the 
discovery of  the fresco painting in the Lutsk Dominican 
monastery. It is an original initial painting of  the Catholic 
shrine of  the city. The finding is very valuable. Frescos were 
discovered for the first time in the history of  researches of  
the Lutsk Dominican monastery.
Key words: State Lutsk historical and cultural preserve, 
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painting.
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фрагмент фрескового розпису. Фото автора. 2014 р.

іл.12. Луцьк. Домініканський монастир. Сліди рисування 
трафарету фрески олівцем. Фото автора. 2014 р.
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Працівниками Національного заповідника 
“Давній Галич” (далі — заповідника) розроблено 
єдину систему природних та історико-культурних 
територій заповідника, що потребують особливої 
охорони. В основу формування територій, що по-
требують охорони, покладений комплексний ана-
ліз історичних ландшафтів та їхніх компонентів. 
Історичні ландшафти Галича, що перебувають 
під особ ливою охороною, поділяються на функ-
ціональні зони з різним режимом охорони і ви-
користання. Зонами з найбільш строгим режимом 
охорони є території, що мають статус заповідних. 
Вони включають у себе близько 16 кв. км площ, 
що безпосередньо входять до заповідника і ство-
рюються з метою максимальної охорони історико-
ландшафтних заповідних комплексів і наукових 
досліджень [2]. Менш строгий режим охорони є в 
зонах регульованого рекреаційного призначення. 
Вони стали зонами як організованого, так і “зеле-
ного” туризму. Третя зона за ступенем охорони —  
це територія з вільним землекористуванням. Зви-
чайно, хотілося б, аби у перспективі це було місце 
зосередження туристичного бізнесу [10].

У даній статті йтиметься про один з головних 
просторових стрижнів історичного ландшафту Га-
лича та його околиць — річку Лімницю та право-
бережну її територію (від с. Сокіл до місця впадіння 
річки в р. Дністер), котра об’єднує в собі всі три 
зони історичного ландшафту, що охороняються.

Нагадаємо, що Великий Галич у княжі часи 
лежав у північно-східному куті Прилуквинської ви-
сочини, найвищої з усіх прикарпатських межиріч, 
що розташована між долинами річок Лімниці та 

Бистриці Солотвинської. Високий стрімкий правий 
берег Лімниці був вигідним природним захисним 
рубежем Галича із заходу на північ. Саме ж водяне 
плато річки становило оборонну лінію княжого 
граду [11, c. 90]. Більше того, на Лімниці існувало 
декілька місць, в яких Великий Галич з’єднувався 
з зовнішнім світом. Це так звані Блудницький і 
Спаський броди та зовнішня брама, що охороня-
лася вежами — так звані Соляна, Блудницька бра - 
ми [11, c. 91].

Декілька слів про саму річку Лімницю. Як ві-
домо, — це одна з найбільших гірських приток 
Дніст ра. Швидка течія призводить до частої зміни її 
русла. Мабуть, завдяки звивистому руслу й отрима-
ла свою літописну назву річка Чва, що в перекладі 
з волоської означає — покручена, хоча, за іншою 
версією, це слово курдського походження — cew 
і перекладається як “річка” [22]. Теперішня назва 
річки — Лімниця — Ломниця — “ломить” все 
на своєму шляху, а ще з праслов’янської lomьnь (jь) 
“ламаний, крутий, кам’янистий”, отже, дослівно — 
це річка з покрученим кам’янистим річищем [3]. 
Сьогодні Лімниця вважається однією з найчисті-
ших річок Європи. Вона є цінним джерелом чистої 
питної води в даний час і на перспективу; завдяки 
цьому має сприятливі умови для життя, нересту і 
розвитку цінних промислових видів риби: рибця, 
марени, підуста; “червонокнижних” — вирезуба 
і харіуса, а також примноження цінних хутрових 
звірів (навіть “червонокнижного” виду видри річ-
кової) та водоплавних птахів. Сама річка — улюб-
лене місце відпочинку багатьох жителів району й 
області [6]. У 1979 р. Лімниця з водоохоронною 
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смугою вздовж берегів завширшки 100 м оголоше-
на ландшафтним заказником місцевого значення 
[19, 20]. Згідно зі статусом ландшафтного заказника 
на цій території охороняються цінні й типові ланд-
шафти регіону та строго забороняється будь-яке 
будівництво споруд, що призводить до порушення 
ландшафту чи впливає на зміну характеру місце-
вості [1]. На даний час частина території Лімниці 
входить до складу Галицького національного при-
родного парку.

Якщо саме водяне плато річки Лімниці свого 
часу становило оборонну лінію Княжого Гали-
ча, то церкви, розміщені на її стрімкому правому 
березі, мали статус оборонних фортець. З захід-
ного боку підступи до княжої столиці захищали 
муровані храми: монастир Воздвиження Чесного 
Хреста в с. Сокіл, церква Святого Кирила і Ме-
фодія, невизначена церква, відома як “Полігон”, 
Спаська церква в урочищі Карпиця та храм Святого 
Пантелеймона [13].

Монастир Воздвиження Чесного Хреста разом 
із однойменною церквою постав у с. Сокіл десь 
у се редині XIII ст. Сама церква попри релігійні 
функції ще й охороняла княжу столицю — Галич з 
боку південно-західного порубіжжя, контролюючи 
величезний простір пониззя Лімниці [8]. Будів-
лі церкви і кляштора були дерев’яними, а тому з 
плином часу від них не зосталося й сліду. Згідно 
з повідомленнями в історичних документах, со-
кільський монастир Воздвиження Чесного Хреста 
не раз відбудовувався і діяв у XV ст., пізніше — з 
кінця XVII ст. по кінець XVIII ст. [23, c. 235]. На 
місці колишнього монастиря нині стоїть невеличка 
капличка, перед входом до якої, на вершині скелі, 
встановлено пам’ятну табличку.

Недалеко від вищезгаданого монастиря зна-
ходилась так звана Соляна брама, свого часу це 
був митний переїзд на “спаському шляху” (дорога 
сполучала Галич з іншими державами, дозволяючи 
вивозити сіль з карпатських копалень на захід). 
Це одна з головних брам Великого Галича, що 
мала розвинену, глибоко ешелоновану конструк-
цію. Завдяки тому, що с. Сокіл зберегло давню 
планувальну структуру, вченим вдалося відновити 
її візуально настільки добре, що є можливість для 
реконструкції [11, с. 92].

На вершині Сокільських скель обладнаний 
оглядовий майданчик, де з висоти пташиного по-
льоту відкривається чудова панорама на широку  
долину р. Лімниці з її численними меандрами. 
Сама ж вапнякова товщина Сокільських скель зна - 
менита печерами. Припускають, що тут жили мо-
нахи-схимники (у VII–VIII ст. на території Галича 
існувало кілька печерних монастирів).

Рухаючись від монастирища Воздвиження Чес-
ного Хреста правим берегом Лімниці за її течією, 
повз живописне урочище Діброва, можна натра-
пити на фундамент церкви Св. Кирила і Мефодія. 
Названа церква її дослідником Й. Пеленським за 

давнім найменуванням частини лісу, де вона знахо-
дилась — Кирилівка [23, с. 203]. Більшість вчених 
переконані, що церква Св. Кирила і Мефодія була 
збудована у другій половині XII ст. і зруйнована в 
першій половині XIII ст., саме тому до нас не дій-
шли жодні письмові згадки про храм [23, с. 205]. 
На сьогодні залишився лише фундамент церкви, 
вперше розкопаний у 1882 р. о. Левом Лаврецьким 
(парохом с. Залуква) та істориком І. Шараневичем. 
Повторно фундамент досліджували ще двічі [8]. 
Так, Й. Пеленський припускав, що церква мала 
три апсиди, один купол, можливо, західний пор-
тал; була оздоблена різьбленою орнаментикою і 
слугувала зразком галицької школи будівництва  
[23, с. 204]. На сьогодні фундамент церкви Св. Ки-
рила і Мефодія законсервований, а сама територія 
позначена металевим хрестом посередині церкви, 
територія охоронної зони довкола церквища ста-
новить квадрат 150х150 м [14].

Вважаємо за потрібне коротко зупинитись 
на згаданому вище урочищі Діброва. Тут зберігся 
один з небагатьох уцілілих осередків еталонних 
дібров нашого краю, представлених сторічними 
насадженнями дуба звичайного, явора і липи сер-
целистої. В минулому територія урочища належа-
ла Галицькій митрополії. Тоді тут справно велося 
лісове господарство з обережним ставленням до 
природи. Після створення в 2005 р. Галицького на-
ціонального природного парку до заповідної зони 
увійшло 67% території урочища, де заборонене 
будь-яке самовільне втручання людини у природні 
процеси [5]. Відомо, що в 1937 році український 
археолог Я. Пастернак віднайшов у Діброві два по-
ховання знатних угрів, датованих кінцем ІХ ст.

Далі за течією на правому березі Лімниці (0,5 км  
від водяного плато) на схилі пагорба в урочищі 
Карпів Гай з другої половини ХІІ ст. існував храм, 
назву якого не вдалося встановити, оскільки він 
мав незначні розміри і був швидко зруйнований 
[23, c. 208]. Відкрили фундамент загадкової неве-
ликої споруди 1882 р. парох с. Залуква Л. Лаврець-
кий та історик І. Шараневич. У плані фрагменти 
церкви мають форму квадрифолійну, ближчу до 
чотирипелюсткової ротонди, як тепер часто й на-
зивають цю споруду [23, c. 209]. Археологи також 
встановили, що за характером плану споруда мала 
західний портал і була кам’яною. На даний час 
фундамент “Полігону” (сучасна назва) законсер-
вований, у середи ні встановлено металевий хрест. 
Охоронна зона навколо пам’ятки — прямокутник 
75×150 м [15].

Рухаючись польовою дорогою в напрямку  
шосейної дороги Галич–Пукасівці і перетнувши 
її, потрапляємо до урочища Карпиця, де біля Ка-
мінного вивозу розміщене городище з залишками 
фундаменту храму та могильником. Тут існувала 
згадана в Київському літописі божниця Св. Спаса, 
що була біля палацу галицького князя Володимир-
ка Володаревича. Палац височів над Камінним ви-
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возом, що провадив до бродів через р. Лімницю, 
звідси вела дорога на захід, і звідси ж проглядалась 
переправа у місці впадіння р. Лімниці в р. Дністер. 
Археологічні знахідки, виявлені під час розкопів у 
1882, 1950, 1980, 1981 рр., дають підстави ствер-
джувати, що мур храму Св. Спаса було зведено в 
романській техніці, а сама церква мала склепіння 
з фресковим розписом та багату мозаїчну підлогу. 
Віднайдений ще в ХІХ ст. білокам’яний саркофаг з 
останками поховання, слід пов’язувати з іменем Во-
лодимирка Володаревича. Вчені вважають, що храм 
Св. Спаса простояв до другої половини ХІV ст.  
[23, c. 217]. Під час Першої світової війни фунда-
мент церкви частково знищений військовою обо-
ронною траншеєю. На сьогоднішній день фун-
дамент церкви ще повністю не впорядкований. 
Межа охоронної зони пам’ятки встановлюється по 
польовій дорозі берегом кар’єру, що знаходиться 
неподалік фундаменту [16].

Насамкінець варто сказати, що в місці, де  
р. Лімниця впадає у р. Дністер, на Виноградній 
горі, знаходиться єдина з церков Галича, що ді-
йшли до нашого часу ще з княжої доби — церква 
Св. Пантелеймона. Згідно з переказами, таку на-
зву церкві надали мостовики, які просили свято-
го врятувати від пожежі літописний дерев’яний 
міст через р. Дніс тер, що стояв неподалік [23,  
c. 189]. За іншою версією, храм побудував та назвав 
на честь свого діда — київського князя Ізяслава 
Мстиславовича (під час хрещення — Пантелеймо-
на) князь Роман Мстиславович. Навколо споруди 
храму Пантелеймона досі збереглися сліди двох 
валів; зовнішнє їхнє кільце насипане в давньорусь-
кий період. Дос лідники вважають, що храм нале-
жав укріпленому монастиреві [9]. На стінах храму 
донині збереглося понад п’ять сотень написів та 
рисунків. За змістом одного з найдавніших графіті 
можна визначити час спорудження пам’ятки — 
1194 р. На початку архітектурний ансамбль собору 
був приналежний до романо-візантійського стилю. 
Десь у середині ХІV ст. церкву Св. Пантелеймона 
перетворено у костел Св. Станіслава [23, c. 192].  
У 1611 р. францисканці перебудували костел і він 
отримав вигляд тринавної католицької базиліки. 
Увесь монастирський комплекс (храм, споруджені 
монастирські будівлі, господарські приміщення і 
дзвіницю) було обнесено валами, внаслідок чого 
він отримав вигляд фортеці. За своє існування храм 
Св. Пантелеймона неодноразово частково руйну-
вався, у ньому виникали пожежі. Після реставрації 
1926 р. і більш ґрунтовної 1998 р. церкві в ціло-
му повернули колишній вигляд [4]. Сьогодні храм 
Св. Пантелеймона — це монументальна чотири-
стовпна, хрес тово-банна, триапсидна споруда із 
зразками вишуканої білокам’яної різьби. Церква 
має два портали. Найбагатший і найцінніший за 
формою і декором — західний (головний) пор-
тал. Кожна епоха залишила свій відбиток на стінах 
храму. Досі зберігся фундамент монастиря фран-

цисканців з південного та східного боку. Церква 
Св. Пантелеймона — це па м’ятка архітектури та 
містобудування національного значення. Охорон - 
на зона визначена: з західного боку на відстані 70 м  
від пам’ятки, на півночі та сході напівколом радіу-
сом 100 м, загалом площа охоронної зони стано-
вить 26250 кв. м [17]. У природному середовищі 
композиційно церква Св. Пантелеймона є домінан-
тою, і проглядається з Крилоської гори, Замкової 
гори та автотраси Львів–Київ.

Деякі архітектурно-археологічні пам’ятки Гали-
ча (описані вище церквища Св. Спаса, Св. Кирила 
і Мефодія та “Полігон”) збереглися на сьогодні 
у стані фундаментів. Звичайно, ці об’єкти втра-
тили своє утилітарне використання, але є науко-
вим джерелом пізнання минулого. Маючи рештки 
споруди у вигляді горизонтальних проекцій, спо-
стерігач може легко сприймати їхню планувальну 
структуру. Саме цей величезний емоційний вплив 
архітектурно-археологічних пам’яток на глядачів 
відносить їх до категорії історичних реліктів, які 
найохочіше відвідують туристи. Практичний дос-
від засвідчує, що найкращим способом збережен-
ня архітектурно-археологічної пам’ятки і реаліза-
ції її експозиційно-пізнавальної цінності є показ 
об’єкта як музейного експоната на місці створення. 
До пам’яток, на яких у першу чергу доцільно про-
вести музеєфікацію та експонування, слід віднести 
фундамент церкви Св. Спаса [18, с. 35]. На жаль, 
брак коштів робить неможливим здійснення цього 
задуму.

Залишаючи актуальними діючі охоронні зони 
церкви Св. Пантелеймона та церквищ Св. Спаса, 
“Полігон”, св. Кирила і Мефодія, комплексна зона 
охоронюваного ландшафту охоплює найцінніші 
ділянки давнього планування та історичні ланд-
шафти, пов’язані з цією пам’яткою. Оскільки на 
території лісових та сільськогосподарських угідь 
розташована низка пам’яток історичної топографії, 
з яких лише частина виявлена, до ведення лісово-
го господарства ставиться вимога: не проводити 
суцільних вирубок лісу, не застосовувати техніки 
та методів садіння лісу, що можуть спотворювати 
природну поверхню землі; щодо господарсько-
го використання комплексних охоронних зон, то 
допускається те, що не порушує поверхню землі 
(наприклад: пасовище, сіножать) [18, с. 28].

На даний час перед працівниками Національ-
ного заповідника “Давній Галич” стоїть завдання 
показати історичні, архітектурні, археологічні та 
природні пам’ятки (розміщені на правому березі 
р. Лімниця до місця впадіння її у р. Дністер) Га-
лича та їхнє розташування в ландшафті якомога 
більшому числу відвідувачів. Для цього створений 
і апробований літній пішохідний маршрут “Княжа 
дорога”. Група туристів формується в м. Галичі, 
потім піший перехід берегом р. Дністра до церкви  
Св. Пантелеймона. Звідси — до церквища Св. Спа-
са, “Полігону”, Св. Кирила і Мефодія. Далі — пере-
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хід до пам’ятки археології IX ст. — угорських могил 
в урочищі Діброва, ознайомлення з історичним 
ландшафтом еталонного лісу.

Згідно з Генеральним планом розвитку Націо-
нального заповідника “Давній Галич” розроблено 
кінний маршрут історичними об’єктами. Частина 
його проходить повз вищезгадані пам’ятки. Відпо-
відно до маршруту, Зламаним вивозом потрапляє-
мо до саду біля церкви Св. Пантелеймона, далі до 
Кам’яного вивозу, відвідування фундаментів церкви 
Св. Спаса, церквищ “Полігон” і Св. Кирила і Мефо-
дія, Спаським бродом переходимо на лівий берег  
р. Лімниця, пізніше вже Блудницьким бродом по-
вертаємось на правий берег Лімниці, і через Со- 
ляну браму потрапляємо на Сокільські скелі (спо-
глядаємо печери і з оглядового майданчика — па-
нораму р. Лімниці), насамкінець Соляною дорогою 
потрапляємо до лісу Діброва. Даний маршрут до-
сить об’ємний. Відвідувачам пропонують оглянути 
не тільки археологічні, архітектурні, а й топогра-
фічні (стародавні вивози, траси доріг, броди че-
рез річку) пам’ятки. Найбільшою проблемою на 
даний час, що робить поки що нездійсненним цей 
маршрут є відсутність допоміжних туристичних 
комплексів (кінної та відпочинкових баз).

Цікавим є маршрут водяним платом р. Лімни-
ці. Початок маршруту з с. Мединя, далі рафтом до 
місця впадіння в р. Дністер. Водну частину подоро-
жі урізноманітнюють зупинки й короткі мандрівки 
до Сокільських скель, урочища Діброва, церкви  
Св. Пантелеймона. Увесь маршрут поєднує авто-
мандрівку, сплав та короткі піші походи туристич-
ними та еколого-пізнавальними стежками. Цей 
маршрут вже давно апробований і пропонується 
туристам через фірму “Галич-Тур”.

І, насамкінець, відвідування деяких пам’яток 
археології, історії, топографії Національного за-
повідника “Давній Галич” пропонує еколого-піз-
навальна стежка “По Діброві”, організована й апро-
бована працівниками Галицького національного 
природного парку. Маршрут стежки охоплює уні-
кальні лісові ландшафти серед яких — вапнякові 
скелі і карстові лійки [5]. Стежка проходить повз 
монастирище Воздвиження Чесного Хреста, Кур-
ганний могильник Блюдники 1 (належать до періо-
ду Комарівської шнурової культури) та пам’ятку 
археології IX ст. — угорські могили.

Ознайомлення з пам’ятками Галича якнай-
ширшого кола людей сприяє розвиткові в самому 
місті і регіоні туристичної і рекреаційної діяльності. 
Саме розташування сакральних пам’яток у вищезга-
даній історико-ландшафтній зоні посеред мальов-
ничої природи сприяє розвиткові нового напрямку 
в туристичному світі — так званому релігієзнав- 
чому туризмі [12]. Вищеназвані пішохідні, водні, 
кінні маршрути — це яскравий приклад поєднання 
туристичної й рекреаційної діяльності. Нагадаємо, 
що Галич є туристично-рекреаційним супутником 
Львова, а туристичні сполучення Галича та регіо-

ну з іншими містами й країнами в майбутньому 
мають тенденцію до розвитку [21]. Досліджувана 
територія становить периферійну систему домі-
нант міста Галича. Всі вищезгадані об’єкти (йдеться 
про пам’ятки архітектури й археології) були спо-
руджені на високих точках рельєфу у такий спосіб, 
що з одного боку вони фіксували топографічну 
столицю великого Галицького князівства, а з ін-
шого — збагачували вид на галицький Дитинець 
(знаходився в с. Крилос) із зовні, від доріг, що про-
вадять до столичного міста [7]. З їхньої території 
було добре видно усю панораму Галицької долини, 
й усе місто.

Отож, презентуючи туристам ці пам’ятки на 
місці створення, ми не тільки сприяємо їхньому 
збереженню та реалізуємо їхню експозиційно-піз- 
навальну цінність, а й нагадуємо, що в образі Га-
лича ми отримали від історії безцінний скарб, де 
пам’ять про минуле, архітектура, краєвиди і при-
рода сплелися воєдино.
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КомплеКсное исследование, охрана, 
туристичесКая и реКреационная 

презентация памятниКов 
археолоГии, архитеКтуры и природы 

на примере территории одной 
из историКо-ландшаФтных зон 

национальноГо заповедниКа 
“древний Галич”

надежда мельник, Оксана мельник
аннотация. В сообщении, на примере одной из исто-
рико-ландшафтных зон Национального заповедника 
“Древний Галич”, речь идет о комплексном исследова-
нии, охране, туристической и рекреационной презента-
ции памятников археологии, архитектуры, расположен-
ных на территории исторического ландшафта Галича 

и его окрестностей, в том числе о церквищах каменных 
храмов: монастыре Воздвижения Честного Креста в  
с. Сокол, церкви Святого Кирилла и Мефодия, неопре-
деленной церкви, известной под названием “Полигон”, 
Спасской церкви в урочище “Карпиця” и сохраненном 
до сих пор храме Святого Пантелеймона. Представ-
ляя эти памятники на месте создания, мы способствуем 
их сохранению и реализируем экспозиционно-поз на-
вательную ценность их.
Ключевые слова: исторические ландшафты, фунда-
мент храма, церквища, памятники археологии, архи-
тектуры и природы.

complex research, proTecTion, 
TourisT and recreaTional 
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and naTure aT The example  
of one of The hisTorical 

 and landscape areas of naTional 
reserve “davniy halych”

Nadia Melnyk, Oksana Melnyk
annotation. The report, by the example of  one of  the 
historical and landscape areas of  National reserve “Davniy 
Halych”, refers to the comprehensive study, protection, 
tourist and recreational presentation of  archaeological and 
architectural sights, located in the territory of  the historical 
landscape of  Halych and the surrounding area, in particular 
the masonry churches: Vozdvyzhennya Chesnoho Khresta 
Monastery in the village Sokil, Church of  Saints Cyril and 
Methodius, unspecified church, known as the “Polygon”, 
Spaska Church in “Karpytsya” and saved till this day the 
church of  Saint Pantaleon. Presenting these sights on a place 
of  creation, we contribute to their preservation and realize 
their expositional and cognitive value.
Key words: historical landscapes, foundation of  the church, 
cherkvyscha, archeological sites, architecture and nature.
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Іван БІлько, Галина кулик

вИкорИСТаННЯ GPs-ТехНолоГІй  
в охороНІ археолоГІчНої СпадщИНИ  

На прИкладІ харкІвСької оБлаСТІ
анотація. Стаття присвячена проблемам використання GPS-технологій під час інвентаризації та в картографу-
ванні об’єктів археологічної спадщини на прикладі Харківської області, за результатами практичного застосування 
упродовж 2007–2014 років.
Ключові слова: GPS-технології, охорона археологічної спадщини, картографування, інвентаризація об’єктів 
культурної спадщини.

Робота щодо створення інформаційного за-
безпечення для вирішення завдань охорони і ви-
користання об’єктів культурної спадщини, вико-
нувалася на території Харківської області з першої 
половини XIX ст., коли область входила до складу 
Російської імперії. На той час суть роботи полягала 

у створенні карт і описів земель, де фіксувалися 
дані про відомі культурно-археологічні об’єкти  
[1, с. 515].

У першій половині ХХ ст. були розроблені 
археологами методичні основи створення перших 
баз даних археологічних об’єктів у вигляді архео-
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логічних карт та описів до них. Загальні правила 
проведення археологічного обстеження території 
і складання археологічної карти розглядалися в 
роботах А. А. Спіцина [2, с. 7–32]. У 1939 р вийшла 
у світ праця А. А. Мансурова “Методика складан-
ня археологічної карти” [3, с. 3–60], де були уза-
гальнені й детально викладені головні принципи 
археологічного опису територій.

На сучасному етапі розвиток інформаційного 
забезпечення обліку нерухомих об’єктів культур-
ної спадщини нерозривно пов’язаний з розвитком 
комп’ютерних технологій.

Нині широко практикується застосування GPS- 
технологій в археологічних та інших куль тур но-
історичних дослідженнях. Для ефективного ви-
користання їх необхідне накопичення досвіду про-
ведення GPS-вимірів при картографуванні об’єктів, 
відповідно до різних видів об’єктів культурної спад-
щини і характером робіт на місцевості. Високоточ-
на просторова GPS-прив’язка об’єктів відкриває 
широкі можливості для здійснення різних видів 
аналізу за допомогою комп’ютерних технологій.

На сьогодні в охороні культурної спадщини 
комп’ютерні інформаційні системи проходять шлях  
від аналогів “паперових” банків даних до створен-
ня систем, призначених для зберігання та аналізу 
інформації, а також автоматизованого вироблення 
рішень. В основі побудови як “паперових”, так і 
комп’ютерних систем лежать ті чи інші способи 
систематизації даних.

Одним з таких способів є подання даних щодо 
об’єктів археології у вигляді археологічної карти. 
Її методологія була розроблена понад півстоліт-
тя тому та була основою для розробки комп’ю-
те ризованих баз даних в даній сфері. Останнє 
десятиліття ознаменоване появою нових методів 
обробки та подання інформації — геоінформацій-
них систем, а також нового інструменту для отри-
мання інформації про просторове розташування 
об’єктів — глобальної супутникової системи ви-
значення місцезнаходження (GPS).

Інтенсивний розвиток геоінформаційних сис-
тем пов’язаний з розвитком обчислювальної техні-
ки, введенням в експлуатацію системи супутнико-
вого визначення координат GPS і появою на ринку 
GPS-приймачів індивідуального користування для 
визначення з великою точністю координат об’єкта 
на земній кулі.

Незадовільний стан справ з точним картогра-
фуванням нерухомих пам’яток культури пов’язаний 
з тим, що раніше визначення абсолютних коор-
динат об’єктів було досить непростим завданням. 
Робота на місцевості мала виконуватися високо-
кваліфікованими геодезистами. Для нанесення на 
карту об’єктів з точністю 10–20 м необхідна була 
топооснова масштабу не менше 1:25000, що, за 
часів існування УРСР, було під грифом секретно; 
переведення координат у цифрову форму вимагало 
додаткового часу й зусиль. Поява GPS-приймачів 

сприяла суттєвому зниженню трудомісткості і під-
вищенню надійності результатів картографування 
об’єктів [4].

Залежно від класу наземного обладнання точ-
ність визначення координат об’єктів за допомогою 
GPS лежить в інтервалі від 10 м до одиниць міліме-
трів (точність визначення абсолютних координат 
на Землі), а час проведення вимірювань у більшості 
випадків становить від секунд до одиниць хвилини. 
На сьогоднішній день методи супутникової наві-
гації є найточнішими з усіх наявних для визначен-
ня координат наземних і навколоземних об’єктів  
[5, с. 3–102].

В охороні археологічної спадщини GPS-ме-
тоди можуть бути використані для:
–  визначення меж археологічних об’єктів при ви-

конанні кадастрових робіт та встановлення охо-
ронних зон археологічних пам’яток;

–  визначення координат об’єктів при археологіч-
них розвідках;

–  підготовки високоточних планів археологічних 
об’єктів та окремих розкопів;

–  підготовки даних для подання археологічної ін-
формації в геоінформаційних системах та кар-
тографії;

–  проведення ретроспективних археологічних роз-
відок: картографування археологічних об’єктів, 
що були описані в літературі без вказівки точних 
координат; абсолютна географічна прив’язка 
раніше створених планів, карт, схем.

Головними атрибутами для розміщення прос-
торової інформації про об’єкт є його точні гео-
графічні координати. Така інформація відсутня на 
даний час щодо більшості об’єктів археології Хар-
ківської області. Координати об’єкта, що обчислю-
ються за позначенням його на карті, у більшості 
випадків мають недостатню, з точки зору сучасних 
вимог, точність. Таким чином, побудова будь-яких 
сучасних археологічних карт неможлива без визна-
чення їхніх точних координат.

На території Харківської області GPS-техно-
логії у сфері охорони культурної спадщини ви-
користовуються з 2007 року. За цей час спів-
робітниками Харківського науково-методичного 
центру охорони культурної спадщини було огля-
нуто близько 1500 об’єктів археологічної спад- 
щини Дворічанського, Близнюківського, Бого-
духівського, Чугуївського, Золочівського, Харків-
ського, Ізюмського, Первомайського, Валківського 
та інших районів Харківської області загальною 
кількістю близько 10 тис. об’єктів.

Потреба у використанні таких технологій ви-
никла насамперед через невідповідність сучасним 
вимогам наявних у центрі карт-схем, генеральних 
планів та даних про точне місце розташування 
об’єктів археології. Проблема полягає в тому, що 
більшість археологічних карт, наявних в обліко-
вій документації на пам’ятки археології створеної 
за часів УРСР мали умовний характер, невірний 
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масштаб, неточності у місці розташування. Крім 
того, умовна прив’язка таких об’єктів не давала 
можливості визначити їх точне місце розташу-
вання. Наприклад, 4 кургани в Новоукраїнській 
сільській раді були прив’язані до с. Холодного, 
на сьогодні закинутого, від якого не залишилось 
навіть будинків.

Скіфське поселення біля с. Мелихівка Ново-
водолазького району було прив’язане до берега  
р. Берестової. Однак це село тягнеться до 6 км 
уздовж двох берегів р. Берестової [6, с. 8].

Ґрунтовий могильник салтово-маяцької куль-
тури біля с. Бочкове Вовчанського району мав 
наступну прив’язку: за 1 км на захід від села, біля 
птахофабрики, знищується глиняним кар’єром. 
Однак на захід від села розміщувалося 5–6 кар’єрів, 
а птахофабрика знаходилася на південно-східній 
околиці с. Бочкове. Подібних прикладів дуже ба-
гато [7, с. 2].

Для проведення вимірювань координат неру-
хомих археологічних об’єктів з достатньою для 
археологічної карти точністю (близько 10 м) ви-
користовувався найпростіший кодовий GPS-прий-
мач Magellan eXplorist 500. Точність, яку забезпечує 
приймач даного класу — до 3 м, при наявності 
функції WAAS.

При проведенні GPS-вимірів використовували 
систему координат WGS84 (World Geodetic Survey) 
у форматі: градуси, хвилини, десяткові частини. Ця 
проекція знайома більшості користувачів як “гео-
графічні координати”.

При зіставленні GPS-координат з координа-
тами об’єктів на карті слід взяти до уваги систему 
координат, яка була використана при її складанні. 
Найпоширенішими для території Україні топогра-
фічними картами, наявними у вільному користу-
ванні, є карти складені в системі координат СК42 та 
СК63. Для розрахунку поправок існують спеціальні 
програми переведення координат з однієї системи 
в іншу.

Для планування робіт з подальшого картогра-
фування об’єктів, координати яких було визначено, 
необхідна наявність карт місцевості. Робота з GPS 
власне й полягає в уточненні наявних карт та на-
несенні на них додаткових об’єктів. Для території 
України зараз доступні карти Генерального штабу 
СРСР масштабу 1:100000. Крім того, для складання 
генеральних планів об’єктів використовувалася ра-
строва карта масштабу 1:10000, яку використовують 
в більшості землевпорядних організацій.

Визначення координат за допомогою GPS — 
один з основних видів робіт, які виконувались на 
тлі інших досліджень під час інвентаризації об’єктів 
археології на території Харківської області. Зазви-
чай проводився спеціальний об’їзд вже відомих 
пам’яток з метою огляду їхнього стану та уточнен ня 
координат. У такому випадку отримували точний 
та повний результат за мінімально короткий час, 
оскільки не було можливості здійснювати бага-

торазові вимірювання. Також за наявності вже 
прив’язаних до географічних координат топогра-
фічних карт не було потреби фіксувати (крім влас-
не об’єктів археології) характерні деталі місцевості 
(вищі точки, перетини доріг, тріангуляційні пункти 
та ін.).

Щоб уникнути грубих помилок координати 
кожної точки вимірювалися двічі. У пам’ять прила-
ду вводили номер точки (генерований автоматично 
або виставляли на приладі вручну) і її координати. 
Також номер точки та координати дублювали в 
польовий журнал і описували характер об’єктів, 
обставини виявлення та опис характерної точки 
місцевості. Як засвідчує практика, за день роботи в 
таких умовах вдавалося відвідати до 10 груп об’єктів 
і виміряти координати до 100 окремих об’єктів на 
території близько 30 км.

Однак під час використання приладів GPS, 
було виявлено декілька проблем. За наявності в 
групі пам’яток великої кількості однорідних мало-
розмірних об’єктів, наприклад, група малих кур - 
ганів — розміром до 10 м, — використання GPS-
приймачів з похибкою 3–10 м є недоцільною. 
Точність простих GPS-приймачів недостатня для 
таких робіт. Деякі об’єкти, швидше за все, будуть 
пропущені, а наявність великої кількості вимірів 
створить у тих, хто буде користуватися даними, 
ілюзію їхньої повноти, а також враження, що всі 
виміряні об’єкти однакового розміру.

Також може виникнути проблема у визначенні 
GPS-координат у зв’язку з відсутністю сигналу з 
супутників. Такі випадки виникають за наступних 
умов:
–  за дуже хмарної погоди;
–  в густих лісах або глибоких балках та ярах;
–  в підземних об’єктах (печери, катакомби то-

що).
Отже, не зважаючи на ці недоліки, викорис-

тання GPS-технологій є необхідним для подальшої 
роботи з картографування, інвентаризації, виго-
товлення облікової документації та інших робіт у 
сфері охорони археологічної спадщини Харків-
ської області.
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использование Gps-технолоГий в 
охране археолоГичесКоГо наследия 

на примере харьКовсКой оБласти
иван Билько, галина кулык

аннотация. Статья посвящена проблемам использо-
вания GPS-технологий во время проведения инвента-
ризации и в картографировании объектов археологи-

ческого наследия на примере Харьковской области, 
по результатам практического применения в течение 
2007–2014 гг.
Ключевые слова: GPS-технологии, охрана археологи-
ческого наследия, картографирование, инвентаризация 
объектов культурного наследия.

usinG Gps TechnoloGy in The 
proTecTion of The archaeoloGical 

heriTaGe on example KharKiv reGion
Ivan Bilko, Galina Kulik

annotation. This article is devoted to the problems of  the 
use of  GPS technology in the inventory and mapping of  
objects of  archaeological heritage as an example of  Kharkiv 
region, the results of  practical application for 2007–2014 
years.
Key words: GPS-technology, protection of  the archaeological 
heritage, mapping, inventory of  cultural heritage.

Голубчик Л . визначення меж територій пам’яток археології у дніпропетровській області: практичний аспект

На державному обліку в Дніпропетровській 
області на час написання даної розвідки перебуває 
6 155 пам’яток археології, історії монументального 
мистецтва та архітектури, які включають 11794 об’єк-
тів. Всі вони були взяті на облік у 1970–1990-х рр.  
Відповідно до п. 3 розділу Х Прикінцевих поло-
жень Закону України “про охорону культурної 
спадщини”, переліки пам’яток історії та культури 
зберігають статус пам’яток [3].

Кожна пам’ятка, занесена до чинного переліку 
пам’яток області, має назву, адресу розташування, 
хронологічну дату, короткий опис та посилання на 
рішення органу державної влади про взяття на об-
лік. Але кожна пам’ятка як нерухомий об’єкт, займає 
певну площу — територію. Територія пам’ятки — 
це земельна ділянка, на якій розташована пам’ятка, 
яка пов’язана з нею історично й функціонально. 
На жаль, територія зайнята пам’ятками ніколи не 
визначалась геодезично, а на картах позначалася 
досить умовно. Відтак, можемо сказати, що список 
пам’яток був віртуальним.

В головному сучасному нормативно-правовому 
акті пам’яткоохоронної галузі — Законі України 
“про охорону культурної спадщини”, у повно-

важеннях, що закріплені за органами охорони куль-
турної спадщини обласного рівня наголошено на 
необхідності визначення меж територій пам’яток 
місцевого значення [3, ст. 6, п. 4].

Закон України “про охорону культурної 
спадщини” визначає, що землі, на яких розташо-
вані па м’ятки “… належать до земель історико-куль тур-
ного призначення, включаються до державних земельних 
кадастрів, планів землекористування, проектів землеу-
строю, іншої проектно-планувальної та містобудівної до-
кументації” [3, ст. 34].

Поняття “територія пам’ятки”, “землі істо ри-
ко-культурного призначення” вперше були введені 
до нормативно-правового обігу тільки сучасним 
пам’яткоохоронним законодавством.

Вказаний закон, не обмежуючи форми влас-
ності на інші види пам’яток, визначив тільки дер-
жавну форму власності як для пам’яток археології, 
так і для земель, зайнятих ними [3, ст. 17]. Тому пи-
тання визначення меж територій пам’яток в реаліях 
незалежної України особливо гостро стосується 
пам’яток археології, які здебільшого розташовані 
на землях сільськогосподарського призначення, 
піддаються оранці, а отже й — руйнуванню.
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вИзНачеННЯ Меж ТерИТорІй паМ’ЯТок 
археолоГІї У дНІпропеТровСькІй оБлаСТІ: 
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анотація. У статті йдеться про один з головних напрямків пам’яткоохоронної роботи — визначення меж територій 
пам’яток: територій, на яких забезпечується їхня збереженість і функціонування, на прикладі Дніпропетровської 
області.
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Як підкреслює міжнародна хартія з охоро-
ни та використання археологічної спадщини 
(лозаннська хартія, 1990 р.) “археологічна спад-
щина — нестійке і невідновлюване культурне багатство. 
тому сільське господарство і землекористування повинні 
регламентуватися і розвиватися так, щоб скоротити до 
мінімуму руйнування археологічної спадщини” [4].

Однак бурхливе проведення земельної рефор-
ми в Україні у 1990-х рр., на жаль, ніяк не сприяло 
збереженню археологічної спадщини. Скажімо, 
якщо на 1 січня 1991 р. усі земельні угіддя пере-
бували у державній власності, то з прийняттям у 
березні 1992 р. Земельного Кодексу України [1], 
почались процеси роздержавлення, паювання і 
приватизації земель. На той час чинний перелік 
пам’яток археології області уже був сформований 
і включав 7,5 тис. об’єктів, але недосконалість 
прийнятого земельного законодавства дозволила 
роздержавлювати та віддавати землю у приватну 
власність разом з пам’ятками археології.

Так, у ст. 1 першої редакції земельного ко-
дексу наголошувалось, що головним завданням 
“земельного законодавства є … створення умов раціо-
нального використання та охорони земель…”, а в ст. 33 
декларувалась недопустимість вилучення особли-
во цінних земель зайнятих пам’ятками археології. 
Водночас у ст. 34 Кодексу не передбачалась участь 
пам’яткоохоронців у погодженні питань вилучення 
(викупу) земель [1]. Це становище зберігалося цілих 
10 років до 01.01.2002 р. [2; 3]. Таким чином, на по-
чаток 2000-х рр. склалася колізія, за якою чинний 
перелік пам’яток області, що пройшли процедуру 
обліку існував, а земель історико-культурного при-
значення в кадастрі земель області не було.

Ось чому робота з визначення меж територій 
пам’яток, а особливо пам’яток археології, стала 
першочерговою в пам’яткоохоронній галузі Дніп-
ропетровської області. Тільки визначивши тери-
торію пам’ятки, можемо зберегти та забезпечити 
її функціонування.

Така робота була розпочата у 2002 р. З 2003 р. 
вона проводилась в рамках виконання затвердженої 
Кабінетом Міністрів України Комплексної прог-
рами паспортизації об’єктів культурної спадщини 
на 2003–2010 роки [5], а з 2011 р. — на виконання 
регіональної програми розвитку культури у Дніпро-
петровській області на 2009–2012 роки [6]. Видатки 
на фінансування робіт щорічно передбачались в 
обласному бюджеті і дозволяли за рік визначити 
межі територій від 1000 до 1500 пам’яток.

Роботи з визначення меж територій пам’яток 
виконувались ліцензованими землевпорядними 
підприємствами, але в супроводі археологів та па-
м’яткоохоронців, які під час польових робіт про-
водили моніторинг облікованих та виявляли нові 
пам’ятки археології (кургани).

При виконанні робіт вимірювання проводи-
лися за допомогою високочастотного радіонавіга-
ційного обладнання GPS комплексом приймачів 

Trimble 4600 LS у режимі швидкої статистики з 
похибкою ±0,1 м для кожної точки. При виконанні 
вимірювань базова станція (стаціонарний приймач 
Trimble 4600 LS) знаходилась на відстані не більше 
10 кілометрів від об’єктів зйомки, на пунктах по-
лігонометрії з визначеними координатами.

Польовими вимірами визначались параметри 
пам’яток археології, займана площа та координата 
центру кожної пам’ятки в державній системі коор-
динат 1963 року.

По кожній сільській/селищній раді підготов-
лено технічну документацію у трьох примірниках, 
до складу якої входило:
–  пояснювальна записка, складена виконавцем;
–  технічне завдання, яке складалось і затверджува-

лось замовником, тобто Дніпропетровським об-
ласним центром з охорони історико-культурних 
цінностей (далі Центр);

–  карти-схеми району у розрізі сільських/селищ-
них рад (1 : 100 000);

–  карти-схеми сільської/селищної ради з нанесе-
ними пам’ятками археології (1 : 25 000);

–  ситуаційного плану-схеми розміщення кожної 
пам’ятки (1 : 10 000 зменшена у 2 рази), з вине-
сенням усіх даних по цій пам’ятці: номер, пара-
метри, площа без охоронної зони та з охорон-
ною зоною, а також координати розміщення;

–  схеми розміщення кожної пам’ятки у розрізі 
паїв.

Інформація готувалась у паперовому і елек-
трон ному варіантах.

У 2014 р. роботи з визначення меж територій 
пам’яток археології з візуальними ознаками (кур-
ганів) в цілому у всіх 22 районах області заверше-
ні. Розпочато роботу з проведення археологічних 
досліджень на місцях облікованих та щойно ви-
явлених пам’яток, які не мають візуальних ознак 
(стоянки, поселення, ґрунтові могильники та ін.), з 
метою підтвердження наявності культурного шару, 
його потужності та меж. Тільки після отриман-
ня результатів археологічних робіт території цих 
пам’яток підлягатимуть геодезичній зйомці.

На порядку денному стоїть питання визначен-
ня меж територій інших пам’яток (історії, мону-
ментального мистецтва).

Робота з координування та визначення меж 
пам’яток археології дала можливість проводити ін-
вентаризацію археологічної культурної спадщини 
Дніпропетровської області, що цілком відповідає 
вимогам міжнародної хартії з охорони та ви-
користання археологічної спадщини (лозанн-
ська хартія), яка підкреслює, що інвентаризація 
археологічного потенціалу “… є основним знаряддям 
розробки стратегії в галузі збереження археологічної спад-
щини…” і основна умова “… охорони й використання 
археологічної спадщини” [4].

Завдяки проведеному пам’яткоохоронному мо-
ніторингу території області кількість пам’яток архео-
логії з візуальними ознаками збільшилась удвічі за 
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рахунок щойно виявлених і становить на теперіш-
ній час більше 14 тис. об’єктів, тобто збільшився 
джерельний банк даних для наукових досліджень.

Отримана в результаті роботи інформація дала 
можливість комплексно вирішувати питання охо-
рони пам’яток археології.

По-перше, складаються уточнені переліки па- 
м’яток археології, які є основою державного реє-
стру нерухомих пам’яток україни (далі — дер-
жавний реєстр); готується уніфікована облікова 
документація на кожну пам’ятку.

По-друге, отримана документація надана рай-
держадміністраціям, які відповідно до ст. 3 Закону  
України “про охорону культурної спадщини”  
є спеціально уповноваженими органами охорони 
культурної спадщини районного рівня. На вико-
нання вимог ст. 34 зазначеного закону райдерж-
адмініст рація приймає розпорядження, яким на-
голошує, що землі під пам’ятками повинні бути 
визначені як землі історико-культурного призна-
чення; наразі такі розпорядження прийняті у 8 з 
22 районів Дніпропетровської області розпоря-
дженнями голів райдержадміністрацій (Верхньод-
ніпровський, Криворізький, Новомосковський, 
Павлоградський, Петропавлівський, Томаківський, 
Царичанський, Юр’ївський); документація з визна-
чення меж територій пам’яток уможливлює по-
вернення роздер жавлених земель під пам’ятками 
археології в державну форму власності, шляхом ви-
лучення їх з паїв, що передбачається ст. 17 Закону 
України “про охорону культурної спадщини”. 
Зазначена робота проводиться завдяки допомозі 
правоохоронних органів.

Так, як пам’ятка археології в памяткоохоронній 
галузі є об’єктом державного майна, а в земельній 
— землями історико-культурного призначення, 
то й комплексне збереження об’єктів культурної 
спадщини може бути забезпечене тільки певними 
заходами в обох галузях.

Якщо в пам’яткоохоронній галузі, на вимогу 
Закону України “про охорону культурної спад-
щини”, визначено територію пам’ятки, геодезичне 
місце її розташування, балансоутримувача, який 
укладає охоронний договір з відповідним органом 
охорони культурної спадщини, то в земельній га-
лузі на землі історико-культурного призначення 
необхідно розробити землевпорядну документа-
цію, а саме: проект земель історико-культурного 
призначення, провести винесення меж цих земель 
в натурі на місцевості і закріпити їх межовими зна-
ками встановленого зразка.

Таким чином, робота з визначення меж тери-
торій пам’яток археології у Дніпропетровській об- 
ласті проводиться комплексно і послідовно. Отри-
мана документація має велике практичне значення 
як для пам’яткоохоронної справи, так і для право-
вого вирішення питань власності на землі істо- 
рико-культурного призначення, зайняті пам’ятками 
археології.

Робота з визначення меж територій пам’яток 
археології була актуалізована розташуванням 
пам’яток археології Дніпропетровської області 
здебільшого на орних полях. Останнім часом у 
сус піль но-політичній полеміці дуже активно по-
рушується питання зняття мораторію з продажу 
земель сільськогосподарського використання. Від-
так, своєчасне визначення меж пам’яток археології 
дозволить уникнути порушень пам’яткоохорон- 
ного законодавства в умовах дії ринку сільсько- 
господарської землі та зберегти наші культурні  
надбання.
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правлений памятникоохранной работы — определение 
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Голубчик Л . визначення меж територій пам’яток археології у дніпропетровській області: практичний аспект
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У далекі 1930-ті роки, що минали на тлі лихо-
вісних подій, пов’язаних із голодомором і репресія-
ми в Україні, виразною та знаковою є постанова 
Ради Народних Комісарів УСРР від 10 березня 1931 
року “Про відзначення 70-х роковин із дня смерті 
Т. Г. Шевченка” [10, с. 345], ухвалена на додаток до 
постанови 1925 року “Про оголошення території 
могили Т. Г. Шевченка державним заповідником” 
[10, с. 321]. 

Таким чином було передбачено перетворити 
територію Шевченкової могили біля Канева на 
культурно-освітній осередок, а для здійснення цьо-
го побудувати новий пам’ятник і музей, відкрити 
бібліотеку й читальню, збудувати та устаткувати 
готель для екскурсантів-відвідувачів, продовжити 
роботу з озеленення території Тарасової гори, не 
порушуючи її природного стану та вигляду.

Того ж року було оголошено черговий кон-
курс на проект пам’ятника і меморіального му-
зею. Було навіть видано “Програму Всесоюзного 
конкурсу на проект пам’ятника і музею на могилі 
Т. Г. Шевченка”. І хоча в конкурсі брали участь 
найвидатніші митці того часу, його результати не 
були взяті до реалізації. І лише у травні 1933 року 
уряд дає згоду на будівництво і пам’ятника поето-
ві і меморіального музею [2]. Створення проекту 
Народний Комісаріат освіти України доручає про-
фесорові Василю Кричевському, який залучає до 
співпраці свого талановитого учня Петра Костирка. 
Глибоко вивчивши творчість Тараса Шевченка, 
усвідомлюючи його значення в історії українського 
національного відродження, митець задумав му-
зей, що в єдності архітектурного та художнього 
вирішень вповні розкривав би велич генія і засади 
його творчості.

Саме багатогранний талант Василя Кричев-
ського допоміг втілити в будинку музею стилізова-
ну величну українську хату-храм для Тараса Шев-
ченка. Про складну історію будівництва музею на 

Тарасовій горі розповідають унікальні матеріали 
архіву Петра Костирка (1897–1982), переданого 
до Канева по його смерті дружиною у 1984 році. 
Архів містить велику кількість документів, які без-
посередньо стосуються проектування і будівництва 
музею.

У 1933 році спеціальна комісія від Київської 
“облнауки”, створена НКО УСРР, визначила ді-
лянку і обсяг будівництва, затвердила основну кон- 
цепцію подальшого розвитку заповідника. Основ-
ною вимогою було збереження історично-при-
родного вигляду місцевості, характеру гори та рос-
линності на ній; передбачено, що музей і пам’ятник 
повинні добре проглядатися з боку Дніп ра, а всі 
господарські споруди та кіномайданчик плану-
валося розмістити на території біля готелю, аби 
не перетворити Тарасову гору на місце розваг [4]. 
Центральним місцем оформлення гори стають 
могила і пам’ятник, а всі інші архітектурні точки 
мали органічно пов’язуватися з ними [7]. Верхній 
майданчик планували у вигляді зеленого килима з 
низьких насаджень, піщаних доріжок та існуючих 
декоративних дерев (клен, липа), які на той час не 
дуже густо росли в цьому місці. Це давало можли-
вість сприймати увесь архітектурний ансамбль як 
одне ціле, гармонійно пов’язане з багатою приро-
дою. Беручи за відправну точку місце пам’ятника, 
основний майданчик автори проектують рівнобіж-
но до Дніпра, де з одного боку по осі мав постати 
пам’ятник на могилі, а в кінці з іншого боку на 
пагорбі — музей. Таке розташування забезпечило 
б гарний огляд усіх споруд з Дніпра. А сам Мемо-
ріальний музей мав дати глядачеві уявлення “про 
життя та творчість Т. Г. Шевченка у зв’язку його з 
сучасністю” [7].

За центр композиції архітектори взяли висо-
кий пам’ятник, відповідно до розмірів якого було 
запроектовано і приміщення музею з висотною 
асиметричною композицією. Висота музею та па-
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іл. 1. В. К р и ч е в с ь к и й. Ескіз оформлення фасаду Меморіального музею Т. Г. Шевченка у Каневі.  
Акварель. 1933–1936 рр.

м’ятника визначались, практично, з протилежного 
берега Дніпра, по тополях.

У липні 1933 року ескізний проект оформ-
лення всієї гори (могили і меморіального музею) 
було погоджено в ЦК КП(б)У. Його було взято за 
основу і після оголошення третього конкурсу на 
проект пам’ятника Т. Шевченкові видано учасни-
кам конкурсу як допоміжний матеріал. Кращим ви-
знали пам’ятник із горизонтальною композицією 
скульп торів К. Бульдіна, А. Дарагана та архітектора 
Д. То рубарова. Спеціальна нарада при Народному 
Комісаріаті освіти за участю В. Кричевського та  
П. Костирка запропонувала авторам у зв’язку з но-
вим вирішенням проекту пам’ятника внести зміни 
до проекту музею, надавши йому більшої гори-
зонтальності, аби він не домінував над могилою 
та па м’ятником, а був фоном для них [3].

Водночас здійснювались підготовчі роботи до 
будівництва на горі: геологічні дослідження, забез-
печення тимчасового водопостачання, зведення 
підйомника для будівельних матеріалів (фуніку-
лера).

Виконуючи рішення замовника, автори пе-
реробляють проект, відмовившись від висотної 
композиції: вилучають з нього водонапірну башту, 
в якій передбачалося розмістити радіокімнату, а на 
горі — скляні лоджії та відкриті галереї для огляду 
чудової природи. Новий проект 16 лютого 1934 
року було затверджено Народним Комісаріатом 
освіти. За його основу Василь Кричевський взяв 
образ української селянської хати, насамперед під- 
кресливши її характерні ознаки: високий дах, знач-

ний виступ карниза по всьому периметру будинку, 
здійснив стилізацію під призьбу гранітного цоко-
лю музею, блискуче використав національне мис- 
тецтво в художньому оформленні будинку [9, с. 381].  
Інститут Т. Шевченка для “детальної проробки 
експозиції меморіального музею” [3] створив спе-
ціальну комісію, яка запропонувала оформити в 
музеї чотири зали та окремий залу для періодичних 
виставок. Як зазначав П. Костирко, план музею був 
простий: великий двосвітний вестибюль з галере-
ями і відкритими парадними сходами, до якого з 
лівого боку, на першому і другому поверхах, при-
єднуються експозиційні зали, що за тематикою 
розкривають життя і творчість поета та увічнення 
його пам’яті, а також виставкова зала [5].

У квітні 1934 року розпочали будівництво му-
зею. У перший рік роботи велись активно, а вже в 
наступні роки фінансування значно скоротилося, 
що призвело до здешевлення і спрощення про-
екту. Виникали труднощі як ідеологічного, так й 
економічного характеру. Бракувало будівельних 
матеріалів: цементу, арматурного заліза тощо. До-
велося відмовитись від залізобетонних перекриттів 
в експозиційних залах (замінили дерев’яними), а 
стовпи — дерев’яними та цегляними; об’єм при-
міщення було зменшено. Очевидно, у зв’язку з цим 
довелося скоротити кількість приміщень на першо-
му та другому поверхах, відмовитись від виставко- 
вої і лекційної зали, а бібліотеку перенести на цо-
кольний поверх. Зміни, внесені до проекту багатьма 
комісіями, позбавили зали частини експозиційної 
площі, адже на першому і другому поверхах посе-

Дзима В., Манжара Г. до питання дослідження та збереження будинку музею тараса шевченка в каневі
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редині музею не було навіть експозиційної стінки, 
запланованої архітекторами з самого початку, що 
утруднювало розміщення музейних предметів і 
спрямування екскурсійного руху.

Будівлю музею було споруджено в 1936 році. 
Як підкреслювали сучасники, вона виднілася за 
17 км по Дніпру як своєрідний пам’ятник [4]. У за-
вершеному вигляді це була двоповерхова будівля зі 
світлими стінами під черепичним дахом червоно-
го кольору, з цокольним поверхом та невеликим 
підвалом; асиметрична; головний вхід акцентовано 
шестипілястровим портиком, який завершувався 
трикутним фронтоном. Цього ж року Раднаркомів-
ське управління мистецтв запропонувало В. Кри- 
чевському та П. Костиркові зробити проект зов-
нішнього та внутрішнього оформлення мемо-
ріального музею. В “Умові” від 10 жовтня 1936 
року між Державним історико-культурним заповід-
ником “Могила Т. Г. Шевченка” в особі Директора  
М. С. Стретовича та професора В. Г. Кричевського, 
архітектора П. Ф. Костирка, зокрема, було запла-
новано:
–  “оформлення всього музею провести протягом 

1937 року”;
–  “вестибюль та першу тему “Життя, літературно-

громадська, політична діяльність Шевченка” — 
до 1-го травня 1937 року, решту — до 20-річчя 
Жовтня;

–  врахувати в оформленні експозиції розміщення 
фігур — деталей харківського пам’ятника Шев-
ченкові, тематично пов’язаних з експозицією та 
ін. “Проф. Кричевський та арх. Костирко беруть 
на себе авторський догляд і відповідальність за 
доброякісне виконання всіх художніх робіт екс-
позицій музею та його обладнання” [11].

Творчо підійшовши до виконання завдання, 
Василь Кричевський прагнув створити музей біля 
усипальниці геніального поета і художника у син-
тезі всіх видів мистецтв — архітектури, живопису, 
скульптури, декоративного мистецтва з викорис-
танням майоліки, альфрейних розписів, інтарсії 

тощо. Він виконав не лише проект художнього 
оформлення музею з мотивами народної творчості 
в основі, а й обладнання (щитів, стільців, лав, сто-
лів, гардин, килимів, горщиків для квітів). Вражає 
колосальна праця митців. Архітектори виступали 
прихильниками просторового вирішення музейних 
експозицій. У вестибюлі, на їхню думку, мав бути 
монументальний вітраж з українським орнаментом, 
а на стінах (праворуч, ліворуч та в залах) — живо-
писні панно на шевченківську тематику. Авторами 
цих розписів мали стати відомі українські художни-
ки Федір Кричевський, Михайло Дерегус, Олексій 
Шовкуненко, Віктор Савін, Єфрем Світличний, 
Василь Вовченко, Дмитро Шавикін. Цей задум 
частково вдалося втілити у 1990-ті роки лауреатові 
Національної премії України імені Тараса Шевчен-
ка — О. І. Івахненку. Його розписи на шевченків-
ську тематику відвідувачі музею можуть побачити 
у вестибюлі першого і другого поверхів.

Бар’єр вестибюлю мали оздобити чистими 
ду бовими дошками з інтарсією (пізніше їх просто 
пофарбували). Фасад планували оформити майо-
лікою, якою здавна славилась Україна. На жаль, 
за браком коштів, від цього довелося відмови- 
тись.

У 1937 році було закінчено зовнішнє і внут-
рішнє оформлення музею, яке не зовсім відповіда-
ло задумам авторів. Але все ж таки в художньому 
проекті вдалося втілити національний дух україн-
ського мистецтва. Так, в інтер’єрі домінантою став 
вестибюль, в якому найяскравіше було оформлено 
відкриті просторі сходи, що вели на другий по-
верх; заповнені соковитим барвистим орнаментом 
кесони, сконцентрована тональна гама яких давала 
плавний перехід з одного тону до іншого [5]; стелі 
музейних залів та колони, оздоблені декоратив-
ними розписами. Як підкреслював П. Костирко 
“розцвітка і розписи зал скомпоновані на осно-
ві аналізу мотивів народного українського орна- 
менту” [3]. Пофарбування верхніх експозиційних 
залів було проведено у спокійних м’яких тонах, 
а нижніх залів — більш соковитих [5] (у зв’язку з 
розміщенням там відповідних експонатів). Як від-
значив під час обговорення оформлення музею 
архітектор Я. А. Штейнберг, “внутрішнє оздоблен- 
ня — позитивний, сміливий досвід. Прикладу по-
фарбування інтер’єру чистими тонами до цього 
часу ми не мали” [5]. Стилістика архітектурної час-
тини зовнішньої та внутрішньої оздоб двоповерхо-
вої асиметричної споруди музею — колони-опори, 
пілястри, портики, міжвіконні простінки, черепич-
ний дах були в цілковитій гармонії з неповторним 
довкіллям Тарасової гори і Дніпра.

Попри те, що не все задумане вдалося втіли-
ти в життя, будинок музею став одним з кращих 
зразків українського модерну та народного стилю 
в архітектурі, національної архітектурної школи 
першої половини XX ст. та цивільної архітектури 
(спеціально збудований як музей).

іл. 2. В експозиційній залі музею Т. Г. Шевченка  
у Каневі. Фото 2010 р.
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У вирішенні всього архітектурного ансамб-
лю могили основне місце належало пам’ятникові.  
5 лютого 1939 року, за три місяці до відкриття ме-
моріалу, Рада Народних Комісарів ухвалила поста-
нову про будівництво нового пам’ятника на могилі 
Шевченка, “використавши для цього бронзову фі-
гуру Тараса Шевченка висотою 3,6 метра роботи 
заслуженого діяча мистецтв скульптора М. Мані-
зера” [10, с. 370].

18 червня 1939 року в присутності 40 тисяч 
шанувальників поета на Тарасовій горі було уро-
чисто відкрито Шевченківський меморіал — музей 
і новий пам’ятник на його могилі.

Історичні події спонукали Василя Кричевсько-
го до вимушеної еміграції в 1940-х рр. Його співав-
тор Петро Костирко планував згодом завершити 
художнє оформлення музею. Він опікувався віднов-
ленням знищеної під час Другої світової війни му-
зейної експозиції, а в 1960–1970-х роках виступив 
науковим керівником ряду проектів реконструкції 
фасадів і внутрішнього оформлення музею [6].  
За основу брав проекти, розроблені спільно з 
Василем Кричевським, творчо опрацювавши їх. 
Так, “Плановим завданням на проектування при-
міщень, споруд і благоустрою Канівського музею-
заповідника “Могила Т. Г. Шевченка” АН УРСР 
від 9.01.1959”, серед інших важливих завдань було 
передбачено обличкування фасадів музею кольо-
ровою керамікою з орнаментом, виготовлення 
нового вітража на вікнах вестибюлю біля сходів, 
написання панно, виготовлення стилізованих екс-
позиційних меблів та меблів для відпочинку відвід-

увачів, килимові доріжки, портьєри й штори для 
приміщення музею в національному стилі тощо. 
До реалізації цього було залучено П. Костирка. Але 
втілити в життя вдалося далеко не все.

Свого часу дослідницькі та реставраційні ро-
боти будинку музею Тараса Шевченка проходили 
в післявоєнні, ювілейні 1961–1964 роки, у 1975– 
1976, в 1988–1989, 1990-х роках і виконувалися 
Республіканською науково-виробничою майстер-
нею, Київським інженерно-будівельним інститу-
том, Науково-дослідним та проектним сектором 
Республіканських спеціалізованих науково-рес-
тав раційних майстерень, майстернями Художньо-
го фонду України, Київським комбінатом мону-
ментально-декоративного мистецтва, Державною 
науково-технічною лабораторією консервації і 
реставрації пам’яток та ін.

Вивчення документів, архіву Петра Костирка, 
інших матеріалів, серед яких особливо цінними є 
оригінали акварелей, що стосуються зовнішнього 
та внутрішнього художнього оформлення музею 
на Тарасовій горі, подаровані Шевченківському 
національному заповідникові в 2003 році донькою 
Кричевського — Галиною Кричевською де Лін-
де (Венесуела), передана в 1990-х роках онукою 
архітектора Катериною Кричевською-Росандіч 
частина творчого спадку родини митців Кричев-
ських (США), надавало можливість напередодні 
ювілею Кобзаря під час ремонтно-реставраційних 
робіт музею на Тарасовій горі втілити в життя за-
дум талановитих зодчих, здійснити “реабілітацію 
художнього образу музею” [1, с. 119].

іл. 3. Відновлений вестибюль музею Т. Г. Шевченка. Фото 2015 р.
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Про це йдеться в багатьох проектних докумен-
тах, зокрема, напрацюваннях фахівців Інституту 
“УкрНДІпроектреставрація” (м. Київ), які здійсни-
ли ґрунтовні комплексні наукові дослідження та 
проектні роботи (ГАП: В. М. Безякін). Планувалося 
завершити відтворення первісного вигляду музею 
(його зовнішнього і внутрішнього образу), за-
проектованого, та не до кінця втіленого свого часу  
В. Кричевським, якого тоді усунули від завершення 
художнього оформлення музею в національному 
стилі.

Наприкінці 2003 року було демонтовано діючу 
експозицію музею, а фахівці Української спеціаль-
ної науково-реставраційної проектно-будівельної 
майстерні “Укрреставрація” (м. Київ) розпочали 
роботи з укріплення фундаменту по периметру 
будівлі залізобетонними палями, зняли перегород-
ки між залами на першому та другому поверхах 
музейного приміщення тощо. 

У 2004–2010 роках замінили дерев’яні пере-
криття будівлі музею на залізобетонні, підсилили 
міжвіконні простінки та колони, замінили дерев’яні 
перекриття даху на металеве з укладкою черепиці, 
виконали загальнобудівельні роботи. Відбулося 
розширення підвального поверху музею, в якому 
нині розміщено фонди, виставкові зали, музейну 
крамничку, гардероб та ін. До тильного фасаду 
будівлі у південно-західній частині додано прямо-
кутну прибудову з ліфтовою шахтою. Було здійс-
нено підготовчі роботи до виконання майоліково-
го оздоблення фасаду; а реставраторами відкрито 
зразки первісного пофарбування, орнаментального 
опорядження стін музею, стель і колон експозицій-
них залів [1, с. 118].

Однак на останньому етапі ремонтно-рестав-
раційних робіт було порушене пам’ятко охоронне 
законодавство, проігнороване “Планове завдан-
ня на реставрацію” (від 10.09.2001), “Завдання на  

проектування” (від 8.07.2003), що призвело до зни - 
щення національного стилю в інтер’єрі та зніве-
лювало образ музею як Шевченкової хати-світ-
ли ці. Науково-методичною радою Міністерства 
культури і туризму України (від 02.07.2009) рес-
тавраційні роботи було зупинено [1, с. 119], а 
науково-методичною радою Міністерства культури 
і туризму України (протокол № 36 від 19.03.2010) 
було ухвалене рішення стосовно “недоцільності 
виконання оздоблювальних робіт на фасаді Му-
зею Т. Шевченка з використанням поліхромної 
полив’яної майолікової плитки; припинення ви-
конання робіт з відтворенням розпису інтер’єрів 
експозиційних залів (на стелях, стовпах та між-
віконних простінках)”. І внаслідок прийняття рі-
шення щодо затвердження концепції, тематичної 
структури та ескізного проекту експозиції музею 
Тараса Шевченка розроблених “Творчою архітек - 
турною майстернею Л. Скорик” (протокол нау-
ково-методичної ради Міністерства культури і ту-
ризму України № 37 від 28.05.2010) процес рестав-
рації зайшов у гостру суперечність із напрямком, 
у якому працювали фахівці “Укрреставрації” та 
музейники Шевченківського національного запо-
відника. Таким чином, через понад півстоліття не 
лише не втілено в життя задумане В. Кричевським, 
а й остаточно знищено вже створене ним колись 
національне оформлення музею. Так, в інтер’єрі 
(зали і вестибюль) було перефарбовано стіни й ко-
лони в сірий колір (за В. Кричевським оформлення 
інтер’єрів та зовнішнього вигляду музею вирішено 
у світлих тонах та поліхромії); паркетну підлогу в 
залах замінено на сіро-чорну гранітну; закладено 
гіпсокартоном оригінальні орнаментальні розписи 
пілястрів (за ескізами В. Кричевського), розкриті у 
2004 р.; вікна в музеї на другому поверсі частково 
закрили експозиційними банерами, що розірвало 
зоровий зв’язок з унікальним краєвидом на Дніпро 

іл. 4. Шевченківський меморіал у Каневі. Фото 2015 р. 
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і лівобережжя, який мав би стати ландшафтним 
контекстом експозиції. У вестибюлі музею стелю 
з уже відтвореними кольоровими розетками в ке-
сонах було закрито натяжним екраном, а віконний 
поліхромний вітраж за проектом В. Кричевського 
замінено на віконний скляний. Дерев’яні огоро-
жі другого ярусу вестибюлю (галереї) музею, ви-
готовлені в 2010 році в техніці інтарсії за ескіза-
ми В. Кричевського, замінено на скляні. Не було 
реалізовано й настінні монументальні розписи в 
музеї із затвердженою тематикою, хоча група ві-
домих українських художників виготовила ескізи  
робіт.

В екстер’єрі будівлі музею поліхромні піддаш-
шя (карнизи) по периметру фасаду, вже виконані за 
ескізами В. Кричевського, було перефарбовано в 
білий колір, а на головному фасаді — зафарбовано 
підготовлені місця для майолікового орнаменту.

Таким чином, внаслідок здійснених змін по-
рушено цілісність загального художнього образу 
музею, важливого складника Шевченкового мемо-
ріалу на Тарасовій (Чернечій) горі.

Українська громадськість, митці, науковці, 
му зейні працівники, пам’яткоохоронні інституції, 
Комітет Верховної ради України з питань культу-
ри і духовності, творчі спілки, заклади культури 
стали на захист національної Святині. Незважаю-
чи на листи-протести, звернення до Президента 
Украї ни, Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
Національної академії наук України, Відкриті лис-
ти Львівської, Київської інтелігенції, багатолітніх 
хранителів Шевченкового меморіалу І. Д. Ліхового  
і З. П. Тарахан-Берези, нащадків Василя Кричев-
ського (надруковані у тогочасній періодиці в Украї-
ні, за кордоном та в Інтернеті) руйнацію пам’ятки 
не вдалося зупинити.

Повертаючись сьогодні, через п’ять років, до 
подій, описаних вище, констатуємо: втручання в 
авторський проект В. Кричевського та нова модер-
на “лаконічна і лапідарна” експозиція літературно-
меморіального музею на Тарасовій горі не виправ-
дали надій шанувальників Великого Кобзаря, що 
засвідчують відгуки відвідувачів та записи в книгах 
вражень музею.

Сьогодні для збереження шевченківських  
місць та забезпечення сталого розвитку Шевчен-
ківського національного заповідника державою 
передбачено ряд заходів [8], серед яких, зокрема, 
й оновлення вигляду музею.

У 2015 році, враховуючи численні побажання 
шанувальників Тараса Шевченка, розпочато ро-
боти з повернення національного образу музею: 
відновлено поліхромний орнаментальний вітраж 
за ескізами В. Кричевського, відкрито розписи у 
кесонах вестибюлю, повернуто до експозиції ряд 
знакових експонатів. Здійснення цих та інших за-
вдань на запити українського суспільства відпові-
датиме образові національної святині, якою стала 
для народу Тарасова гора.
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аннотация. Статья посвящена созданию в 1930-х годах 
Шевченковского мемориала на Тарасовой горе в Каневе, 
вопросам благоустройства могилы поэта, строительству 
музея и его функционированию в разных исторических 
контекстах. Определены проблемы и перспективы со-
хранения памятника архитектуры как образца украин-
ского модерна и народного стиля в архитектуре соот-
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с целью придания дому музея и его оформлению на-
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Свято-Іллінська церква в Суботові — усипаль-
ниця Богдана Хмельницького, пам’ятка архітектури 
середини XVII ст. — зберегла свою автентичність 
завдяки реставраційно-відновлювальним заходам, 
здійсненим наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
[3, с. 31–35].

Зі створенням у 1989 р. Чигиринського дер-
жавного історико-культурного заповідника церкву 
як видатну пам’ятку історії та культури взято на 
баланс установи з правом безоплатного викорис-
тання місцевою релігійною громадою для прове-
дення богослужінь.

Суттєві реставраційні роботи проведені в 1991– 
1995 рр. Зокрема, повністю замінено покрівлю 
храму, яку виконано з мідних покрівельних листів 
по дощаному настилу та дерев’яних кроквах; по-
тиньковані й побілені стіни, встановлено іконо-
стас. У 1998 р. завдяки спонсорській допомозі Укр-
телекому оздоблено іконостас, настелено дерев’яну 
підлогу в храмі.

Оскільки усипальниці гетьмана надано статус 
пам’ятки архітектури середини XVII ст. національ-
ного значення, всі витрати на реставрацію та опо-
рядження храму покладено на державу. Стосунки 
між релігійною громадою та заповідником регла-
ментуються основними положеннями Охоронного 
договору на пам’ятку культурної спадщини, який 
щороку поновлюється. З боку адміністрації та пра-
цівників заповідника виконуються всі пункти дого-
вору з метою збереження пам’ятки, привернення до 
її проблем уваги громадськості, відвідувачів, докла-

дено чимало зусиль для співпраці з настоятелями 
храму та активом громади.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 27 вересня 2002 р. за № 564-р “Про 
перс пективний план невідкладних заходів щодо 
остаточного подолання негативних наслідків по-
літики колишнього СРСР стосовно релігії та від-
новлення порушених прав церков і релігійних 
організацій” адміністрація та співробітники за-
кладу докладають максимум зусиль, щоб і віря-
ни, які вбачають в церкві Святого Пророка Іллі 
насамперед храм Божий, і тисячі туристів, які 
прибувають сюди, щоб віддати шану пам’яті геть-
мана, завжди почувалися комфортно, максималь-
но могли задовольнити свої моральні й духовні  
потреби.

Історію храму зберігали, досліджували, при-
множували кращі представники різних верств на - 
селення у ХІХ–ХХ ст. Ми не маємо права нехту-
вати результатами їхньої часто подвижницької ді-
яльності й повинні донести до кожного, хто пере-
ступить поріг храму, відомості про їхній внесок у 
збереження пам’ятки.

Внаслідок багаторічної дослідницької роботи 
науковців закладу та співпраці з колегами інших 
музейних і наукових установ країни зібрано воє-
дино скупі відомості щодо історії храму. Останнім 
часом виявлено і введено до наукового обігу по-
тужний пласт архівних матеріалів, що дозволили 
зробити суттєві доповнення й уточнення стосовно 
минулого усипальниці гетьмана.
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анотація. У статті висвітлено пам’яткоохоронні заходи, що проводилися в 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст.  
у церкві Святого Пророка Іллі у Суботові — усипальниці Богдана Хмельницького. Відновлювально-реставраційні 
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Зокрема, в 2001 р. під час досліджень в архівах 
Кракова генеральним директором НІКЗ “Чиги-
рин” В. І. Полтавцем було виявлено низку нових 
історичних документів, введення яких до науко-
вого обігу сприяє успішному дослідженню даної 
проблеми.

Історичний ландшафт прилеглої до храму те-
риторії потребує подальшого збереження. Згідно з 
Генеральним планом розвитку заповідника перед-
бачено відновлення елементів фортифiкацiйних 
споруд замку Хмельницьких з подальшою консер-
вацією археологічних об’єктiв.

Концепція відтворення та музеєфікації пам’я-
ток Суботова передбачає комплексні археологічні 
дослідження, подальше виявлення та опрацювання 
архівних і літературних джерел.

З приємністю маємо зауважити, що останнім 
часом суттєво активізувалися реставраційно-архео-
логічні студії навколо усипальниці гетьмана.

У 2005–2006 рр. розвідувальною експедицією 
Інституту археології НАН України під керівниц-
твом Надії Шевченко було відновлено археологічні 
дослідження храму. Результати цих досліджень, 
що здійснювалися з використанням сучасного по-
шукового обладнання, дозволили зробити цікаві 
вис новки щодо архітектурно-конструкційних особ-
ливостей споруди [4, с. 694–700].

Упродовж 2006–2009 рр. відповідно до Дер-
жавної програми “Золота підкова Черкащини” про-
водився черговий цикл ремонтно-реставраційних 
робіт у приміщенні храму та на прилеглій терито-
рії. Початку робіт передувала ретельна підготовка. 
Насамперед було здійснене обстеження споруди, 
розроблено рекомендації щодо збереження кон-
струкцій, в яких зазначалася необхідність прове-
дення ремонту покрівлі, стін, сходів на хори та го-
рище, а також заміна віконних і дверних заповнень  
[5, с. 5]. Зокрема зауважувалося, що сучасні відмітки 
поверхні благоустрою навколо церкви та підлоги 
всередині храму, сама конструкція підлоги, система 
вентиляції не відповідають автентичним.

Обстеженням встановлено надмірне зволо-
ження стін всередині будівлі та відсутність ефек-
тивної вентиляції. Відпадання тиньку на фасадах 
є прямим свідченням про неналежні гідроізоляцію 
стін та водовідведення з прилеглої території.

На основі висновків обстеження було розро-
блено робочий проект, в якому зазначені основні 
завдання з проведення реставрації “приведення 
будівлі в належний стан згідно сучасних вимог 
до будівель відповідного призначення. Проектом 
передбачені необхідні енергозберігаючі технічні 
рішення, сучасні інженерні системи й обладнання” 
[1, с. 12]. Проект, що відповідає сучасним вимогам, 
розроблено з урахуванням вітчизняного та зару-
біжного досвіду [5].

Фасади з метою збереження автентичного ви- 
гляду храму повинні бути відреставровані відпо-
відно до “Рекомендації з технології виконання ре-

монтно-реставраційних робіт”, розробленої інже-
нером-технологом реставратором, академіком АБ 
України Ю. М. Стріленко [6, с. 7].

Передбачалося понизити рівень відмощення 
навколо церкви та дзвіниці приблизно на 30 см, 
щоб вийти на історично існуючий рівень ґрун-
ту, оскільки в результаті шурфування виявилося, 
що цоколь був засипаний саме на таку висоту  
[7, с. 5].

Науково-проектні рішення були погоджені з 
Державною службою охорони культурної спад-
щини, Управлінням охорони пам’яток архітектури 
Мінбуду України, Інститутом “Укрпроектрестав-
рація”.

Науково-дослідні та вишукувальні роботи 
включали архівні й бібліографічні дослідження, 
складання історичної довідки, архітектурно-архео-
логічний обмір, лабораторні дослідження будівель-
них та опоряджувальних матеріалів, фотофіксацію, 
гео-топозйомку.

Комплексні реставраційно-відновлювальні ро-
боти були виконані в повному обсязі. Налагоджено 
опалення споруди, яке забезпечується за допомо-
гою кабельної обігрівальної системи фірми DEVI, 
вмонтованої у підлогу.

Установлений новий символічний надгробок, 
виготовлений з білого мармуру.

Групою самбірських сницарів під керівниц- 
твом Ярослава Шийки з липової деревини виго-
товлено стилізований під барочний іконостас, по-
верхню якого покрито сусальним золотом.

Розширено межі благоустрою, проведене озе-
ленення прилеглої до храму території, включаючи 
історичний некрополь та східний схил у напрямку 
до замчища — місця садиби Хмельницьких.

Кукса Н. пам’яткоохоронні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові наприкінці хх – початку ххI ст .

Свято-Іллінська церква. Фото П. Гавриленка
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Однак через недостатнє фінансування роботи 
з облаштування внутрішньої частини храму ви-
конані не в повному обсязі: необхідно завершити 
декорування символічного надгробка.

Нещодавно стараннями настоятеля храму  
о. Володимира було встановлено два кіоти, вико-
нані в тому ж стилі, що й іконостас, які гармонійно 
вписалися в інтер’єр усипальниці Богдана Хмель-
ницького. Вони придбані коштом меценатів.

Особливо важливим є питання забезпечення 
належної вентиляції храму та осушення його стін. 
Комплексні заходи, проведені під час останньої 
реставрації, як не прикро, повністю не вирішили 
цієї проблеми — стіни споруди постійно підда-
ються надмірному зволоженню, що супроводжу-
ється відпаданням шарів тиньку; покриваються 
пліснявою дерев’яні предмети релігійного культу. 
Вірогідно, первісна вентиляційна система будівлі 
була порушена ще в давнину, а сучасні заходи з 
використанням новітніх технологій попри всі на-
магання виявилися малоефективними. 

Окрім цього, актуальною залишається необхід-
ність обґрунтування точного місця розташування 
поховання гетьмана в Іллінській церквi. Робота з 
виявлення і опрацювання матеріалів, які б сприяли 
розв’язанню цього питання, потребує ретельних 
досліджень в архівах України, Росії, Польщі, Ту-
реччини.

Як уже зазначалося, зробити необхідно ще 
ба гато. В даному контексті першочерговими за-
вданнями є:
–  продовження роботи у вітчизняних і зарубіжних 

архівних установах з метою з’ясування автен-
тичного вигляду надгробка гетьмана з подаль-
шим його відновленням, оскільки точне місце 
поховання Б. Хмельницького в церкві досі не 
встановлено;

–  поглиблення студій з атрибутації поховань, ви-
явлених у приміщенні храму;

–  необхідність ретельних розкопок прилеглої до 
храму території, де впродовж кількох століть зна-
ходився цвинтар;

–  доцільність археологічних досліджень і на міс-
ці старовинного кладовища, що на Козацькому 
майдані;

–  продовження пошуків у музейних установах краї-
ни мідної таблички, знятої археологом Гнатом 
Стеллецьким зі стіни церкви [8, с. 6–81].

Принагідними в даній ситуації є ідеї Михайла 
Грушевського, що не втрачають своєї актуальності 
дотепер: “... Існують такі сфери, де всяке гайну-
вання часу, відкладання на пізніше, збирання, дос-
лідження та консервування форм старого життя, 
безсумнівно, є непростимою провиною перед май-
бутніми поколіннями, і вона всім тягарем своєї від-
повідальності лягає на державні установи, оскільки 

вони в своїх руках концентрують всяку культурну 
ініціативу, всі засоби і можливості дослідницької 
праці” [2].
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памятниКоохранительные 
мероприятия в свято-ильинсКой 

церКви в суББотове  
в Конце хх – начале ххi в.

надежда кукса
аннотация. В статье описаны мероприятия по охране 
памятников, которые проводились в 90-е годы ХХ –  
в начале ХХІ ст. в церкви Святого Пророка Ильи в Суб-
ботове — усыпальнице Богдана Хмельницкого. Вос ста-
новительно-реставрационные работы выполнялись с 
применением новейших технологий и с учетом отече-
ственного и зарубежного опыта.
Ключевые слова: мероприятия по охране памятника, 
церковь Святого Пророка Ильи в Субботове, обно ви-
тельно-реставрационные работы, применение новей-
ших технологий.

acTiviTies for monumenT  
proTecTion as of laTe xxth  

ThrouGh early xxist  
cenTury aT sT. eliah church  

in suboTiv, uKraine
Nadiya Kuksa

annotation. Thearticle discusses the monument protection 
activities as held in 1990th through early XXIstinthechur-
chofSt. Elijah, the burial place of  BohdanKhmelnytsky, 
Ukrainian well-respected national leader, in the cityof  Sub-
otiv, Ukraine.
Restoration works included application of  both the latest 
technologies and Ukrainian and foreign experience in the 
area.
Key words: monument protection activities, St. Elijah 
church in Subotiv, restoration and renovation activities, 
application of  latest technologies.
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Литвиненко І. Місце поховання праху Віри Річ — перекладачки творів Т. Шевченка англійською мовою…

Шевченківський національний заповідник (міс - 
то Канів, Черкаської області) створений відповід-
но до Постанови Ради Міністрів УРСР № 287 від 
21.11.1989 р. на базі існуючого Канівського держав-
ного музею-заповідника Т. Г. Шевченка з метою 
дбайливого збереження шевченківських меморі-
альних місць і навколишнього природного середо-
вища в м. Каневі.

Комплекс Шевченківського національного за-
повідника (далі — Заповідник) розташований на 
Чернечій (Тарасовій) горі, неподалік від Дніпра, в 
районі всесвітньовідомих Канівських дислокацій, 
які є не лише геологічною пам’яткою, а й пам’яткою 
природи. Вони є унікальною структурою, що відо-
бражається в своєрідному рельєфі і носить назву 
“Канівські гори”. Більшість гряд мають власні на-
зви, зокрема “Чернеча гора”, і є особливо цінними 
геологічними й ландшафтними об’єктами.

У 1989 р. номінацію “Могила Тараса Шев-
ченка та Канівський історико-природничий му-
зей-заповідник” було внесено до Попереднього 
Списку всесвітньої спадщин ЮНЕСКО (Tentative  
List).

Основними завданнями Заповідника є здійс-
нення заходів з охорони і збереження об’єктів куль-
турної спадщини та пам’яток природи, пов’я заних з 
ними територій та рухомих предметів, тво рів мону-
ментального, образотворчого, декоратив ного мис-
тецтва, а також проведення науково-дос лід ницької, 
науково-методичної, інформаційної та культурно-
просвітницької роботи з метою популяризації  
культурної спадщини, духовного збагачення гро-
мадян та їхнього патріотичного виховання.

До складу Заповідника входять дев’ять пам’я-
ток, дві з них — національного значення, сім — міс- 
 цевого. Загальна площа Заповідника — 45,0837 га.

У 2013 р. автором була розроблена облікова 
документація на щойно виявлений об’єкт культур-
ної спадщини — місце поховання праху перекла-
дачки творів Т. Г. Шевченка англійською мовою 

Віри Річ, який пропонувався для взяття на держав-
ний облік як пам’ятка історії місцевого значення.

Облікова документація (паспорти, облікові 
картки) на об’єкти культурної спадщини складені 
за формою, затвердженою наказом Мінкультури 
та Держкомітетом з будівництва та архітектури від 
13.05.2004 р. № 295/104 “Про затвердження форм 
облікової картки та паспорта об’єкта культурної 
спадщини” і відповідно до Методичних рекомен-
дацій щодо заповнення облікової картки та пас-
порта об’єкта культурної спадщини”, схвалених 
наказом Державної служби охорони культурної 
спадщини від 03.06.2004 р. № 11.

Віра Річ — англійська поетеса і перекладачка 
української, білоруської літератури англійською 
мовою; секретар Англо-Українського Товариства 
в Лондоні. Справжнє ім’я та прізвище — Faith Eli-
zabeth Joan Rich.

Народилася 24 квітня 1936 р. у північній час-
тині Лондона. Перше своє ім’я вона переклала з 
англійської, змінивши на українське Віра. Її мати 
працювала в Червоному Хресті і там познайомила-
ся з українцями. А через неї з ними затоваришувала 
й Віра. В Оксфордському університеті вивчала дав-
ні германські мови (1955–1957), у Лондонському — 
математику (1958–1961). Авторка сотні статей про 
українську літературу (в англомовних журналах) та 
збірок поезій “Ескізи” (Outlines, 1960), “Провіс-
ники й образи” (Portents and Images, 1964).

Починаючи з 1961 року, Віра Річ перекладала 
твори Т. Шевченка (“Кобзар” перекладено повні-
стю), Івана Франка, Лесі Українки, Миколи Зерова, 
Павла Филиповича, Павла Тичини, Василя Стуса, 
Василя Симоненка, Ліни Костенко та інших ви-
датних українських письменників. Вона засновник 
і редактор часопису “Розмаїття”. Відомо, що над 
перекладом деяких творів Т. Шевченка вона пра-
цювала упродовж 20 років [4, с. 3].

Вперше побачити Україну Віра Річ змогла ли-
ше у березні 1991 р., приїхавши на Шевченківські 
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святкування. 24 серпня 1992 р. вона вже приїхала 
на святкування першої річниці проголошення не-
залежності Української держави та перепоховання 
праху Патріарха Й. Сліпого в крипті св. Юрія у 
Львові. Віра Річ також брала участь у церемонії 
відкриття пам’ятника Т. Шевченкові у Львові, де 
продекламувала свій вірш “Prologue” (“Be swift, 
my friends…”), написаний з нагоди проголошен-
ня незалежності України. Під час Шевченківських 
святкувань перекладачка відвідала Канів. Натхнен-
на генієм поета, вона написала у цей день вірш 
“Kaniv” (“A path as steep as Calvary”), який про-
читала біля могили Тараса, а також проспівала під 
гру М. Коваля на старосвітській бандурі Кобзареві 
“Думи мої, думи мої…” англійською мовою у влас-
ному перекладі [3, с. 12].

У 1997 році Національна спілка письменни-
ків України нагородила Віру Річ найвищою пе-
рекладацькою нагородою — премією імені Івана 
Франка. Премію було вручено за вагомий внесок у 
популяризацію української літератури та культури 
в англомовному світі.

У 2005 р. її обрано дійсним членом Наукового 
товариства ім. Шевченка.

24 серпня 2006 р. Указом Президента України 
В. Ющенка Віру Річ нагороджено орденом княгині 
Ольги третього ступеня.

2007 року за підтримки Інституту літератури 
ім. Т. Шевченка НАНУ вийшло видання вибра-
них поезій Тараса Шевченка в її перекладі “Тарас 
Шевченко. Вибрана поезія. Живопис. Графіка” 
[5, с. 26].

24 квітня 2006 року Віра Річ відсвяткувала своє 
сімдесятиріччя в Україні. Перекладачка, яка не мала 
жодного “кровного” зв’язку з Україною, зізналася, 
що прагне, аби її прах знайшов спочинок саме 
тут, неподалік Чернечої гори, де покоїться Тарас 
Шевченко.

До самої смерті Віра Річ працювала над пере-
кладами української літератури. В Україні творчість 
Віри Річ досліджували Р. Зорівчак, Д. Дроздовський, 
С. Гальченко, М. Кочур, Г. Косів, В. Радчук та ін.  
У Шевченківському Музеї в Каневі в експозиції 
перекладів Т. Г. Шевченка мовами світу є й англо-
мовні переклади, зроблені Вірою Річ.

Останню волю перекладачки, яка померла в 
Лондоні 20 грудня 2009 року, виконали літератур-
ний критик, заступник головного редактора жур-
налу “Всесвіт” Дмитро Дроздовський та офіційний 
виконавець заповіту Віри Річ, що опікується спад-
щиною видатної перекладачки на її батьківщині, 
учений-ядерник, професор Лондонського універ-
ситету Kingston University Алан Флауерс.

Згідно з заповітом Віри Річ, частина її праху 
була захоронена у Каневі, на Козацькому цвинтарі 
поряд із Тарасовою горою і могилою Тараса Шев-
ченка 15 квітня 2011 року. Інша частина знайшла 
спочинок у білоруській греко-католицькій церкві 
в Лондоні, вірянкою якої вона була.

Поховання розташоване на території Козаць-
кого цвинтаря в урочищі “Монастирок”, що біля 
західного підніжжя Тарасової гори, неподалік від 
могили кобзаря Олекси Чуприни, поховань бага-
толітніх хранителів Шевченкового меморіалу та 

іл.1. Місце поховання праху Віри Річ — перекладачки творів Т. Шевченка  
англійською мовою. Фото І. Литвиненко. 2013
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інших особистостей, причетних до історії Тара-
сової гори.

За функціональною типологією об’єкт є по-
хованням. Пам’ятний знак, в який вмонтовано прах 
Віри Річ, було виготовлено працівниками приват-
ної фірми “Певек” з міста Здолбунів Рівненської 
області. Матеріал: базальт, видобутий у Костопіль-
ському районі в долині Янова — відомому і най-
більшому в Україні родовищі базальтів. Розмір: 
1,22х1 м. Пам’ятний знак — у вигляді розгорнутої 
книжки з погруднім портретом Віри Річ. (іл. 1). 
По обидва боки портрета молодої перекладачки у 
вишиванці й етнічному українському намисті (на 
фото Віра Річ — 1963 року, де їй 27 років) — ури-
вок з поезії Тараса Шевченка “Мені однаково” в 
оригіналі та англійському перекладі В. Річ:

Та неоднаково мені, But it does touch me 
deep if  knaves,

Як Україну злії люди Evil rogues lull our 
Ukraine

Присплять, лукаві, і в 
огні

Asleep, and only in the 
flames

Її, окраденую, збу-
дять…

Let her, all plundered, 
wake again…
That touches me with 
deepest pain.

На монументі, ліворуч від портрета Віри Річ —  
хрест, праворуч — вмонтована у монумент кап-
сула з її прахом. У нижній частині пам’ятника на-
пис українською й англійською мовами: “Вічна їй 
пам’ять. Eternal memory and love”.

До створення пам’ятника долучились Всеукра-
їнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевчен-
ка, Національна спілка письменників України, Рів-
ненське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” імені 
Тараса Шевченка, Володимир та Сергій Поліщуки, 
Тетяна Раданевич, Оксана Приходько, художниця 
Оксана Новак [1].

Об’єкт культурної спадщини увічнює пам’ять 
про британську поетесу, літературознавця, тала-
новиту перекладачку, зокрема творів Тараса Шев-
ченка в англомовному світі другої половини ХХ 
століття — Faith Elizabeth Joan Rich (Віра Річ). Вона 
багато зробила, щоб творчість Тараса Шевченка 
стала доступною багатомільйонній англомовній 
громадськості. Переклади Віри Річ мають худож-
ньо-естетичну цінність і належать до найкращих 
здобутків світової Шевченкіани.

Таким чином, відповідно до п. 11 Постанови 
Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. “Про 
затвердження Порядку визначення категорій па-
м’яток для занесення об’єктів культурної спадщини 
до Державного реєстру нерухомих пам’яток Украї-
ни” № 1760, зазначений об’єкт відповідає критері-
ям пам’ятки історії місцевого значення.
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Наукові співробітники відділу Зводу пам’яток 
Харківського науково-методичного центру охо-
рони культурної спадщини, які систематизують 
та досліджують матеріали для “харківського” тому 
“Зводу пам’яток історії та культури України”, по-
стійно працюють з існуючими Реєстрами пам’яток 
історії та монументального мистецтва м. Харкова 
та Харківської області, що перебувають на держав-
ному обліку. Це обумовлено наскрізним процесом 
з уточнення позицій профільних словників за різ-
ними видами (монументальне мистецтво, історія, 
комплексні пам’ятки тощо), їхнім поповненням. 
Під час дослідження пам’яток, іноді виникають 
питання невідповідності змісту Реєстрів реально-
му станові речей. Об’єктивно, що чинні охоронні 
Реєстри включають переважно пам’ятки до 1991 р.  
“найактуальнішим завданням обласних редколегій [Зводу] 
має бути розширення і уточнення конкретного списку тих 
об’єктів, які повинні увійти до окремих томів Зводу. для 
цього необхідно провести планомірне і ретельне обстеження 
всіх населених пунктів […] з метою виявлення нових та 
визначення стану збереження вже відомих мистецьких тво-
рів різних видів та епох, що збереглися хоча б у фрагмен-
тах. […] суцільне обстеження території областей […] 
дасть можливість встановити нарешті реальну кількість 
пам’яток монументального мистецтва, поставити їх на 
державний облік…” [1].

Отже, діючі Реєстри пам’яток історії та мону-
ментального мистецтва м. Харкова та Харківської 
області, що перебувають на державному обліку (які, 
на жаль, не є об’єктивною реальністю), на підста-
ві дослідження працівниками відділу Зводу пере-
важної більшості пам’яток мають бути уточненні 
і доповнені.

За даними відділу Зводу пам’яток Харківського 
науково-методичного центру охорони культурної 
спадщини, на сьогоднішній день в області налічу-

ється 24 пам’ятники, покликані увічнити постать 
українського світоча Т. Г. Шевченка. Найдавніший 
з них датований 1912 роком, а останній було уро-
чисто відкрито під час шевченківських днів у 2014 
році. Чотирнадцять об’єктів виникло вже за часів 
Незалежності, і лише десять, відповідно, у дорадян-
ський і радянський часи (така відносна диспозиція 
є очевидною з огляду на геополітичну специфіку 
регіону).

Робота з Реєстрами унаочнила, що в них відоб-
ражені сім з десяти обстежених співробітниками 
відділу Зводу пам’яток пам’ятників Т. Г. Шевченкові 
1900–1980-х рр. Один з них — відомий пам’ятник 
Т. Г. Шевченкові у Харкові (1935, скульп. М. Ма-
нізер; вул. Сумська, 35), який є пам’яткою мону-
ментального мистецтва національного значення. 
Ще два типологізовані як пам’ятки монументаль-
ного мистецтва — пам’ятники Т. Г. Шевченкові 
у м. Красноград (1985, скульп. О. Скобліков; вул. 
Ле ніна, 88) та у м. Богодухів. При тому, якщо у 
випадку із красноградським пам’ятником сумнівів 
щодо правильності визначення типу пам’ятки не 
виникає, то богодухівський вимагає окремих аргу-
ментів. Інші чотири пам’ятники — у м. Зміїв (1954, 
вул. Леніна, 11), смт Шевченкове (1957–1959, вул. 
Шевченка), смт Золочів (1964, парк Шевченка) та 
в м. Харків (1967, вул. Жовтневої революції, 99) —  
занесені до Реєстрів пам’яток історії та монумен-
тального мистецтва м. Харкова та Харківської об-
ласті як пам’ятки історії.

Класифікатори нерухомих об’єктів культур-
ної спадщини України передбачають можливість 
віднесення скульптурних пам’ятників до пам’яток 
історії науки, освіти і культури [2]. Проте, вони не 
належать до основних типів об’єктів даної групи 
пам’яток, а тому можуть виступати лише як частина 
основних, утворюючи разом з ними комплексну 
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пам’ятку. Це стає можливим, якщо пам’ятник, на-
приклад, встановлений у пам’ятному місці або тери-
торіально співвідноситься з важливою для ре гіону 
чи конкретною локальною місцевістю історичною 
подією. В жодному із зазначених населених пунк-
тів, як і в усій Харківській області загалом, Тарас 
Григорович не був. Отже, обґрунтувати належність 
покликаних його увічнити пам’ятників як пам’яток 
історії науки, освіти і культури, щонайменше, важ-
ко. Проблема віднесення скульптурних об’єктів до 
числа історичних пам’яток обумовлена ситуацією 
“ще тих часів, коли до числа пам’яток так званої мону-
ментальної пропаганди, що увічнювали пам’ять діячів 
більшовицької партії і радянської держави, зараховували 
не тільки художньо вартісні об’єкти, а й тиражовану 
скульптуру, виготовлену часто з нетривких матеріалів, 
на низькому профе сійному рівні. ці твори не входили до 
офіційно затверджених списків пам’яток монументальної 
скульптури, але автоматично зараховувалися до числа 
пам’яток історії” [3].

При всебічному дослідженні зазначених чо-
тирьох об’єктів монументального мистецтва нами 
було виявлено, що вони — виготовлені на Харків-
ській скульптурній фабриці зразки типової скуль-
птури двох взірців — ростова статуя (м. Зміїв, 1954, 
та м. Харків, 1967), а також сидяча фігура (смт Шев- 
ченкове, 1957, та смт Золочів, 1959). Очевидно, 
що репліки встановлених раніше скульптурних 
об’єктів не можуть вноситися до Реєстрів як па-
м’ятки монументального мистецтва. А оскільки 
підстав для визначення їх пам’ятками історії нами 
знайдено не було, то вважаємо за можливе по-
ставити питання щодо виключення з діючих Реє-
стрів па м’яток історії пам’ятників у Золочеві (1964, 
ХСФ; парк Шевченка) та у Харкові (1967, ХСФ;  
вул. Жовтневої революції, 99). Задля справедливо-
сті відмітимо, що харківський варіант, який наслідує 
зміївський, є вже другою реплікою першовзірця: 
трьома роками раніше, у 1964 році, перша репліка 
була встановлена у смт Березівка Дергачівського 
р-ну на території санаторію “Березовські мінераль-
ні води”. Щоправда, обидві репліки дещо різняться 
від першовзірця жестами і наративними деталями. 
Правильність нашої позиції підтверджує і наступ-
ний факт. Створені у 1950-х роках пам’ятники у 
м. Зміїв та смт Шевченкове, які ми пропонуємо 
залишити в Реєстрах як пам’ятки монументального 
мистецтва, були взяті під охорону Постановою ви-
конкому Харківської обласної Ради депутатів тру-
дящих № 61 від 25.01.1972 (як пам’ятки історії).  
Їхня цінність, на наше переконання, полягає в тому, 
що вони є матеріальними свідченнями минулої 
доби, які хоч і мають відносні художні якості, але 
візуалізують розуміння постаті українського генія 
офіційними радянськими діячами [4]. Пам’ятни- 
ки у Золочеві та Харкові, які ми, відповідно, вва-
жаємо за можливе вилучити з Реєстру, були взя-
ті під охорону окремою Постановою № 13 від 
12.01.1981 р. Саме тоді, ймовірно, компетентні 

органи й припустилися вказаної вище системної  
помилки.

Як ми вже наголошували, пам’ятник у м. Бого-
духові (вул. Шевченка, 8) вимагає додаткової уваги. 
Його сучасний варіант — це встановлене 1973 р. 
на стрункому постаменті погруддя Т. Г. Шевченка, 
композиція якого імітує створений у середині ХХ ст.  
скульптором М. Лисенком станковий портрет, 
визнаний одним з кращих у радянському мисте-
цтві (зберігається у НХМУ). До 1973 р. створе-
ний скульптором психологічно насичений образ 
Кобзаря-бунтівника із грізно-насупленим поглядом 
був використаний у пам’ятниках Києва (1964, біля 
НАОМА), Парижа (1969, для скверу уніатського со-
бору Св. Володимира; офіційно відкритий 1978 р.),  
Ашхабада (1972). Однак до охоронного Реєстру 
пам’ятник Т. Г. Шевченкові в Богодухові був за-
несений згідно з Постановою № 61 від 25.01.1972 
року. Відтак, історія нинішнього богодухівського 
пам’ятника Т. Г. Шевченкові має тривалу перед-
історію.

Першим кроком з увічнення у Богодухові пос-
таті поета, прозаїка, художника, реформатора но вої 
української літератури і нової української літератур-
ної мови став споруджений у 1924 р. двомет ровий 
пам’ятник скульптора-аматора Булаги-Грипича 
(бюст на постаменті). 1934 року до 120-ї річниці 
від народження Т. Г. Шевченка у сквері на пл. Ле - 
ніна постав інший пам’ятник (відомий за світ-
линами, які зберігаються у фондах Харківського 
науково-методичного центру охорони культурної 
спадщини). Автором встановленого на гранітно-
му постаменті бронзового бюсту стала скульп тор 
Е. Блох, яка у 1926 р. та 1930 р. брала участь у 
конкурсах проектів пам’ятника Т. Г. Шевченко-
ві для Харкова. Її проект отримав високу оцінку 
більшо сті членів журі, але був відхилений. Ство-
рений автор кою образ інтелігента-мислителя, ка-
мерність проекту не задовольнили вже сформова-
ний на зламі 1920–1930-х рр. радянський міф про  
Т. Г. Шевченка як борця за волю пригнічених на-
родів. Виконане у кращих традиціях скульптурного 
портрета блохівське погруддя було позбавлене на-
ціональної ідентичності та властивої радянським 
пам’ятникам піднесено-енергійної описовості [5]. 
1933 року Нар ком освіти УРСР купив цей бюст 
для міста. Встановлений через рік на центральному 
майдані па м’ятник майже півстоліття був окрасою 
Богодухова. Причини його демонтажу на початку 
1970-х рр. нам наразі не відомі. Але зауважимо, що 
приблизно в той час, коли це відбулося, пам’ятник 
з’явився в переліку взятих під державну охорону 
пам’яток історії та монументального мистецтва як 
пам’ятка монументального мистецтва. З огляду на 
вищевикладене, вважаємо, що позаяк наявний бо-
годухівській пам’ятник є реплікою відомого пор-
трета Т. Г. Шевченка авторства М. Лисенка, він 
може бути презентований в Реєстрі як пам’ятка 
монументального мистецтва місцевого рівня.
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Під час проведеної працівниками відділу Зводу 
пам’яток роботи з дослідження наявних в області 
пам’ятників Т. Г. Шевченкові у м. Харкові виявле-
но два пам’ятники, які не фігурують в охоронних 
Реєстрах. Найцікавіше полягає в тому, що вони 
обидва сьогодні датуються нами як пам’ятники, 
що виникли ще в дорадянський час. Оскільки, 
несподівано знайдений бюст Т. Г. Шевченка на 
території школи у передмісті Харкова (мікрорайон 
Велика Данилівка; вул. Паризької Комуни, 24;) ще 
перебуває на стадії вивчення, то пропонувати його 
для внесення до охоронних реєстрів ми підстав не 
маємо [6].

Пильної уваги заслуговує погруддя Т. Г. Шев-
ченка на фасаді колишнього Селянського будинку 
земства у Харкові (1912 р., площа Павлівська, 4; 
тепер споруда міського БТІ) — споруди, яку було 
зведено в актуальному на той час “українському ар-
хітектурному стилі” (модерні) і є пам’яткою архітек-
тури, включеною до відповідних державних охо-
ронних реєстрів. Одним з елементів його декору є 
виконане упродовж 1911–1912 рр. барельєфне по-
груддя Т. Шевченка в овальній ніші напівкруглого 
фронтону центрального ризаліту. Воно з’явилося 
напередодні сторічного шевченкового ювілею як 
своєрідний “дарунок” мешканцям Харківщини від 
місцевого земства. Питання авторства погруддя 
досі залишається відкритим. В “Історії українського 
мистецтва”, яка видана ще в середині ХХ ст., вказу-
ється авторство С. Дзюби [7]; сучасний дослідник 
В. Путятін припускає, що погруддя могло бути за-
мовлене В. Беклемішеву [8]. На думку авторів статті 
більш ймовірними здаються доводи А. Півненко, 
яка в своїх наукових розвідках відтворює широку 
картину художнього життя Харкова початку XX ст.  
Вона не безпідставно припускає, що автором шев-
ченкового погруддя на фасаді Селянського будинку 
земства міг бути Г. Ріх або М. Сабо [9], які в той 
час працювали над візуалізацією в скульптурі се-
лянського образу Кобзаря.

На Селянському будинку земства скульптор 
зобразив Т. Шевченка у літньому віці (старішим 
від реального), з колоритними козацькими вусами 
і пронизливим поглядом. Ним був відтворений 
“народницький” образ Т. Шевченка як “поета-се-
лянина”, який оспівував красоти України та дух 
українського народу. Поет зображений відповідно 
до традиційної для свого часу іконографії, яка скла-
лася під впливом ідей романтизму в автопортретах 
Т. Шевченка 1860 р. та світлинах, на яких поет-ху-
дожник зафіксований у кожусі та смушковій шапці. 
Такий образ національного “поета-селянина”, ба-
гато в чому запозичений з надр народної культури, 
явно відповідав самому духові земського Селян-
ського будинку. Погруддя є органічним елементом 
декоративного оздоблення споруди, багатого моти-
вами “українського архітектурного стилю”.

При видимій історичній цінності вказаного 
об’єкта та безперечних мистецьких якостях він досі 

не зазначений в державних реєстрах. Типологіч-
ний класифікатор нерухомих пам’яток (об’єктів) 
монументального мистецтва вказує на те, що ста-
туї, скульптурні групи та рельєфи на фасадах або 
в інтер’єрах споруд є творами монументальної 
скульптури [10]. Вважаємо слушною думку Г. Ков-
паненко, згідно з якою пам’ятки монументальної 
скульптури в архітектурних спорудах потребують 
особливої уваги, а тому мають бути відображені 
в Реєстрах пам’яток історії та монументального 
мистецтва, що перебувають на державному облі-
ку. “Однією з можливих причин […] однобічного підходу 
[…], а часом і небажанням займатися, зокрема, творами 
мистецтва в архітектурі, є, на нашу думку, повільність 
подолання впливу політико-ідеологічного фактору на ви-
значення кола об’єктів, які слід вважати пам’ятками 
художньої культури, домінування у масовій свідомості 
стереотипів щодо трактування пам’яток монументаль-
ного мистецтва виключно як пам’ятників, встановлених 
на честь визначних осіб на площах і вулицях міст” [11]. 
Важливо підкреслити, що “за останніми дослідження-
ми реставраторів, лише 30 відсотків усієї образотворчої 
спадщини України зберігається у музеях, а 70 відсотків 
— в пам’ятках архітектури” [12]. Відтак, на наше 
переконання, погруддя Т. Г. Шевченка на фасаді 
споруди колишнього Селянського будинку зем-
ства має бути відображене в охоронному Реєстрі як 
комплексна пам’ятка архітектури, монументального 
мистецтва та історії (останнє, щоправда, знахо-
диться поза межами означеної теми, але, зважаючи 
на багату подіями історію цієї споруди, маємо усі 
підстави пропонувати саме такий варіант визна-
чення її типу).

Викладені вище міркування дозволяють нам 
констатувати, що: пам’ятників Т. Г. Шевченкові у 
м. Харкові та Харківській області 1900–1980-х ро-
ків на сьогодні нараховується рівно десять. Проте 
в охоронних реєстрах лише шість з них можуть 
бути беззаперечно відображені як пам’ятки мону-
ментального мистецтва. Проведені дослідження 
обґрунтовують необхідність виведення з Реєстру 
двох типових пам’ятників радянського часу (залізо-
бетонні репліки) як пам’яток історії, натомість вне-
сення до Реєстру однієї пам’ятки монументального 
мистецтва дореволюційного часу.
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памятниКи т. Г. шевченКо  
1900–1980-х гг. в харьКовсКой оБласти 

КаК недвижимые оБъеКты  
КультурноГо наследия  

(из практики подготовки “харьковского” 
тома “свода памятников истории и культуры 

украины”)
наталья мархайчук, валентина марьонкина

аннотация. В публикации обосновано необходимость 
уточнения позиций действующего Реестра памятников 
истории и монументального искусства г. Харькова и 

Харьковской области, которые находятся на государ-
ственном учете, на примере памятников Т. Г. Шевчен-
ко 1900–1980-х гг. в Харьковской области. Приведены 
факты о малоизвестном бюсте Т. Г. Шевченко доре-
волюционного времени и ставится вопрос о введении 
данного объекта монументального искусства в Реестр 
памятников истории и монументального искусства.
Ключевые слова: памятники Т. Г. Шевченко, шев-
ченкиана Харьковщины, образ Т. Шевченко в мону-
ментальной скульптуре, “харьковский” том Свода па-
мятников.

monumenTs To Taras shevchenKo  
as of 1900–1980th in KharKiv оblasT  
as immovable culTural heriTaGe  

(based on practices of  developmant  
of  The “Kharkiv” volume of  national register  

of  monuments of  history and culture of  ukraine)
Natalya Markhaychuk, Valentyna Maryonkina

annotation.  Based on the experience with the monuments 
to Taras Shevchenko in the Kharkiv oblast, the publication 
offers a rationale to updating of  the list  in the current Regis-
ter of  Monuments of  History and Monumental Art  of  the 
City of  Kharkiv and Kharkiv Oblast as Subject to State Re-
cording. In particular, the article highlights the bust to Taras 
Shevchenko, constructed before the Bolshevik revolution of  
1917 and not widely known nowadays, and urges to inclusion 
of  the bust in the Register of  Monuments of  History and 
Monumental Art above as a piece of  monumental art.
Key words: monuments to Taras Shevchenko, Shevchen-
kiana in Kharkiv oblast, image of  Taras Shevchenko in the 
monumental art, “Kharkiv” volume of   Register of  Monu-
ments of  History and Monumental Art.

Преображенська Я . проблеми збереження історико-культурної спадщини: національний києво-печерський заповідник…

удк 930 .85:725 .182(477-25)

ЯнІна преоБраженСька

проБлеМИ зБережеННЯ  
ІСТорИко-кУльТУрНої СпадщИНИ:  

НацІоНальНИй кИєво-печерСькИй 
ІСТорИко-кУльТУрНИй заповІдНИк

анотація. В даній статті, на прикладі окремого заповідника, представлено нагальні проблеми охорони та збе-
реження об’єктів культурної спадщини, зроблено спробу на підставі опрацьованої інформації сформулювати і 
проаналізувати стан взаємовідносин із релігійними організаціями, питання фінансування культурної спадщини, 
проблеми існування громадських організацій, наводяться дані щодо фактичних видатків та сучасного стану збере-
ження пам’яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Ключові слова: культурна спадщина, об’єкт культурної спадщини, пам’яткоохоронне законодавство, Національний 
Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Незважаючи на певні позитивні зрушення ос-
танніх років, загальний стан об’єктів культурно-
іс то ричної спадщини в Україні залишається за- 
гроз ливим та потребує термінових заходів для по-
ліпшення ситуації. Передусім необхідний зваже-
ний, системний підхід до вирішення ключових 

завдань даного напряму. Розглянемо ці проблеми 
докладніше.

Тривалий час економічної кризи та стагнації 
бюджетне фінансування культурної галузі знижу-
ється. Недостатня бюджетна підтримка історико-
культурної спадщини є наслідком залишкового 
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фінансування культури в цілому. Україна ще далека 
від європейських стандартів, за якими бюджетні 
видатки на культуру становлять до 2% бюджету на 
загальнодержавному рівні, та 3–4% бюджету місце-
вого рівня. Багато видатних пам’яток у нашій кра-
їні перебувають в аварійному стані. Невиконання 
невідкладних реставраційних або консерваційних 
заходів може призвести до подальшої незворотної 
руйнації.

Здійснювані бюджетні видатки на збереження 
культурної спадщини не завжди використовуються 
раціонально та ефективно. Значна їхня частина 
спрямовується на зведення коштовних “новобудов” 
на місці втрачених пам’яток та будівництво нових 
споруд сумнівної історичної та естетичної цінності. 
Упродовж 2010–2014 рр. на заповідній території 
Києво-Печерської лаври зведено 3 великогабаритні 
об’єкти, при тому, що існування на їх місці інших 
будівель історично не доведено. Будівництво зазна-
чених об’єктів змінило просторові та композиційні 
зв’язки сформованої історичної території, а по-
рушення природної гідрогеологічної системи від-
ведення поверхневих вод призвело до погіршення 
стану пам’яток, розташованих нижче по схилу.

Від хронічного недофінансування, що тривало 
з 1995 року (мін. позначка — 285 тис. карб.) за-
знали інтенсивного руйнування існуючі пам’ятки, 
цінність яких не підлягає сумніву.

Оскільки будівництво архітектурного комп-
лексу Києво-Печерської лаври датується ХІ ст. 
по чатком ХХ ст., всі його об’єкти мають високий 
відсоток зношення й потребують проведення ре-
монтно-реставраційних робіт.

Згідно з “Програмою проведення протизсув-
них заходів, протиаварійних та ремонтно-рестав-
раційних робіт на пам’ятках на території Націо- 
нального Києво-Печерського історико-культур но - 
го заповідника на 2008–2011 рр.” потреба у фі-
нансуванні визначалась у розмірі 188 млн. 350 тис.  
грн. Але через те, що кошти на фінансування 
об’єктів культурної спадщини були недостатніми  
(у 2005 р. — 956 тис. грн, 2006 р. — 267 тис. грн, 
2007 р. — 624 тис. грн) стан багатьох з них погір-
шився до аварійного.

За результатами систематичного моніторингу 
технічного стану, у 2014 році 39 об’єктів культур-
ної спадщини потребують капітального ремонту,  
3 з них — національного значення — перебувають 
у аварійному стані.

На території однієї Києво-Печерської лаври 
кілька років поспіль в аварійному стані знаходяться 
пам’ятки, не зважаючи на те, що кожного року За-
повідником подаються запити до головного роз-
порядника коштів — Міністерства культури Украї-
ни стосовно потреб у фінансуванні проведення 
ремонтно-реставраційних робіт.

Розпорошеність управлінських функцій між 
Міністерством культури України, Міністерством 
будівництва України, Київською міською держав-

ною адміністрацію та іншими відомствами уне-
можливлює забезпечення комплексного держав- 
ного керівництва охороною, використанням i збе-
реженням культурної спадщини.

Крім того, Законом України “Про охорону 
куль турної спадщини” обмежено повноваження 
адміністрацій заповідника до інформування відпо-
відних органів охорони.

Представниками громадських організацій та 
фахівцями вже багато років висловлюється думка 
щодо необхідності створення окремого, самостій-
ного центрального органу виконавчої влади з цих 
питань. Це міг би бути окремий орган державного 
управління (Державний комітет з охорони істори-
ко-культурної спадщини [1], або ж Департамент 
охорони культурної спадщини [2] у складі уряду.

Таку можливість передбачено статтею 3 Зако-
ну України “Про охорону культурної спадщини” 
[3].

Проблемного характеру в усіх регіонах Украї-
ни, зокрема на території Києво-Печерської лаври 
набули земельні питання.

Питання відведення земельної ділянки для об-
слуговування своїх об’єктів Національний Києво-
Печерський історико-культурний заповідник не 
може отримати зокрема й через відсутність згоди 
суміжних користувачів, одним з яких є КП “Київ-
зеленбуд”, який обслуговує правобережні схили у 
районі Києво-Печерської лаври. Проблемні пи-
тання, що тягнуться з часу відбудови Успенського 
собору у 1998–2000 роках пов’язані з господар-
ським майданчиком, який був влаштований для 
тимчасового зберігання будівельних матеріалів, а 
зараз використовується Свято-Успенською Києво-
Печерською лаврою для розміщення господар-
ських споруд. Упродовж останніх років на доволі 
великій території природно-заповідного фонду м. 
Києва розташується цех для виготовлення та позо-
лотних робіт куполів для новозбудованих церков, 
майданчик для спалювання побутових відходів, 
господарська зона.

Питання спільного користування об’єктами 
культурної спадщини, занесеними до Списку все-
світньої спадщини ЮНЕСКО, особливо тими, що 
перебувають у державній власності набуває дедалі 
більшої проблемності, коли йдеться про релігійні 
організації. Корумпованість української влади лише 
“грає на руку” окремим церковним діячам та їх 
прихильності до розкішного життя. Управлінські 
рішення, як правило, залежать від особистих про-
хань таких діячів і, на жаль, стосуються поліпшення 
життєвих умов за рахунок об’єктів культурної спад-
щини, що перебувають у їхньому користуванні.

Чинне законодавство України з питань охоро-
ни культурної спадщини визначається передусім 
Конституцією України, основами законодавства 
про культуру, Законом України “Про охорону куль-
турної спадщини”, низкою законів та спеціальних 
нормативно-правових актів. Однак галузь регулю-
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ється не тільки зазначеними нормативно-право- 
вими актами, але й нормативними докумен тами, 
що стосуються питань власності. Тому виникають 
різні правові колізії між спеціальними правовими 
документами, що стосуються охорони пам’яток,  
та тими, що регулюють відносини власності.

Навіть за умови найсприятливіших економіч-
них показників та максимально можливого бюд-
жетного фінансування, держава, як свідчить сві-
товий досвід, не може самостійно покривати всі 
витрати, необхідні для належного утримання істо-
рико-культурної спадщини. Випадки виділення 
окремими бізнесменами, фінансово-промисло- 
вими групами та підприємствами відповідних сум 
на збереження чи відновлення об’єктів культурно-
іс то ричної спадщини в Україні, як і раніше, мають, 
переважно, спорадичний характер. Незважаючи 
на всі дискусії про необхідність матеріального 
сти мулювання у цій галузі — створення системи 
податкових пільг для благодійництва та меценат-
ства, жодних практичних кроків у цьому напрямі 
не зроблено. Відповідний зарубіжний досвід також 
не використовується.

Заслуговує на увагу зарубіжна практика пере- 
 дачі затратних об’єктів історико-культурної спад-
щини (зокрема, середньовічних замків) у довго-
строкову оренду (до 50 років) приватним власни- 
кам для отримання ними прибутку від туристич-
ного бізнесу [4]. При цьому обумовлюється суворе 
дотримання таких умов: пам’ятка має утримувати-
ся орендарем у належному стані; не допускаються 
будь-які порушення її первісного вигляду; пам’ятка 
повинна бути постійно відкритою як для відвід-
увачів, так і для державних контролюючих органів.  
У разі порушення хоча б однієї з цих умов держава 
залишає за собою право негайного повернення 
пам’ятки та стягнення з колишнього орендаря зна-
чного штрафу.

Вітчизняним законодавством також передба-
чено врегулювання питання користування пам’ят-
ками за допомогою охоронних договорів, де про-
писуються всі зобов’язання щодо їх збереження, 
вимоги до користувачів, ризики та відповідаль ність. 
Але поки Держава відокремлена від Церкви за 
Основним Законом, жодна з пам’яток не може бути 
надійно захищена від свавілля релігійних громад, 
які у переважній частині випадків є користувачами 
культових будівель-пам’яток.

За останні 20 років безоплатного безстроко-
вого користування пам’ятками та територією Киє-
во-Печерської лаври релігійна громада чоловічого 
монастиря внесла свої корективи, відповідно до 
вимог сучасного існування інфраструктури та ко-
мерційних потреб. Перебудова території та об’єктів 
Гостинного двору, території Дальніх та Ближніх 
печер, будівництво нових підпірних стін, прокла-
дання інженерних комунікацій на зсувонебезпеч-
них пагорбах Києво-Печерської лаври матиме не-
зворотні наслідки.

З метою захисту традиційного характеру се-
редо вища окремих пам’яток, їх комплексів (ан-
самблів), історико-культурних заповідників, істо-
рико-культурних заповідних територій, згідно із 
ст. 32 Закону №1805, навколо ниx мають встанов-
люватися зони охорони пам’яток: охоронні зони, 
зони регулювання забудови, зони охоронюва-
ного ландшафту, зони охорони археологічного 
культур ного шару. Межі та режими використання 
зон охорони пам’яток визначаються відповідною 
нау ко вопроектною документацією і затверджу-
ються відповідним органом охорони культурної 
спадщини.

Наказом Міністерства культури України від 
05.07.2011 р. № 511/0/16-11 затверджено науко-
во-проектну документацію щодо меж і режимів 
використання зон охорони об’єкта всесвітньої 
спадщини “Київ: Собор Святої Софії та прилеглі 
монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра” в 
м. Києві, визначених науково-проектною доку-
ментацією, розробленою НДІ пам’яткоохоронних 
досліджень. У 1990 році під час проведення про-
цедури включення комплексу Києво-Печерської 
лаври до Списку об’єктів Всесвітньої культурної 
Спадщини ЮНЕСКО межі заповідника та його 
охоронну (буферну) зону — 108,3 га було схвалено 
Комітетом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Мі-
сією ЮНЕСКО рекомендовано ввести мораторій 
на спорудження багатоповерхових будівель, здат-
них негативно вплинути на сформовану панора-
му ансамблю Києво-Печерської лаври як об’єкта 
всесвітньої спадщини.

Відповідно до розпорядження Київської міськ-
держадміністрації від 17.05.2002 р. № 979, на зазна-
ченій території встановлено режим зони регулю-
вання забудови першої категорії, де будівництво 
нових будівель регламентується за розташуванням, 
висотою, масштабом.

Однак, відповідно до чинного законодавства, 
заповідники не мають реальних важелів впливу 
на будівництво об’єктів, які ведуться на території 
їхніх охоронних (буферних) зон. Згідно з вимо- 
гами ст. 30 Закону № 1805, органи охорони куль-
турної спадщини зобов’язані заборонити будь-
яку діяльність фізичних та юридичних осіб, що 
створює загрозу для пам’ятки або порушує за-
конодавство у сфері охорони культурної спад- 
щини.

Типовою залишається ситуація, коли органи 
державної влади (особливо на місцях) не допома-
гають громадським організаціям, що займаються 
вивченням минулого, краєзнавством, пошуками, 
охороною та пропагандою об’єктів культурно-істо-
ричної спадщини, але й чинять їм перешкоди та 
бюрократичні перепони у їхній суспільно корисній 
діяльності.

Непоодинокі випадки ненадання органами 
вла ди та державними установами необхідної ін-
формації громадським організаціям та ЗМІ. Рішен-

Преображенська Я . проблеми збереження історико-культурної спадщини: національний києво-печерський заповідник…
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ня стосовно пам’яток ухвалюються кулуарно, без 
обговорення з громадськістю.

Пропаганда української культурно-історичної 
спадщини ще не посіла гідного місця у системі за-
ходів щодо створення позитивного іміджу держави 
на міжнародному рівні.

Так, у Списку всесвітньої спадщини, що скла-
дається і поповнюється ЮНЕСКО, Україна пред-
ставлена всього лише кількома позиціями.

Також необхідно зазначити, що присутність 
у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО дає не 
тільки інформаційно-пропагандистські та іміджеві 
переваги, але й можливість залучати кошти щодо 
підтримання в належному стані внесених до нього 
пам’яток і спеціально створеного для цього між-
народного фонду.

Вже тривалий час активно діє за зазначени-
ми напрямами низка громадських організацій, які  
здобули завдяки цьому заслужений авторитет. Це,  
насамперед, Українське товариство охорони пам’я-
ток історії та культури (УТОПІК), Українська асоці-
ація захисту історичного середовища, Український 
фонд культури, Всеукраїнська спілка краєзнавців, 
Українське історико-просвітницьке товариство 
“Меморіал”, Київський еколого-культурний центр, 
Товариство української мови ім. Т. Шевченка “Про-
світа”, Спілка архітекторів України, Ліга історичних 
міст України та інші. Однак, безумовно, суспіль-
но корисна діяльність НДО обмежується низкою 
проблем, які вже тривалий час перебувають у цен-
трі уваги суспільства, але й досі не знайшли на-
лежного вирішення: 1) недосконалість правового 
регулювання створення і діяльності громадських 
організацій; 2) недостатність їхнього бюджетного 
фінансування та непрозорість механізмів його роз-
поділення; 3) відсутність дієвих правових та фіс-
кальних механізмів залучення приватного капіталу 
для фінансування громадських об’єднань; 4) слаб-
кість горизонтальних зв’язків між об’єднаннями 
даного сегмента; 5) недостатній рівень залучення 
громадських організацій до реалізації довгостроко-
вих державних культурно-освітніх програм; 6) від- 
сутність достатнього їхнього доступу до ЗМІ.

Зазначені проблеми не вичерпують існуючих 
загроз національній культурно-історичній спадщи-
ні. Але успішне вирішення їх, створило б підґрунтя 
для запобігання іншим.

За підрахунками фахівців, в Україні лише у 
ХХ столітті знищено близько 10 тисяч архітектур-
них об’єктів, які мали історико-культурну цінність. 
Збереження та раціональне використання такого 
багатства потребує погоджених цілеспрямованих 

зусиль з боку держави і громадськості. Вирішення 
комплексу зазначених питань сприятиме також 
формуванню позитивного іміджу України на між-
народній арені.
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заповедниК

Янина Преображенская
аннотация. В данной статье на примере отдельно взя-
того заповедника представлены актуальные проблемы 
охраны и сохранения объектов культурного наследия, 
сделано попытки на основании собранной информа-
ции сформулировать и проанализировать состояние 
взаимоотношений с религиозными организациями, во-
прос финансирование культурного наследия, проблемы 
деятельности общественных организаций, приводятся 
данные а фактических расходах современного состоя-
ния сохранения памятников Национального Киево-
Печерского историко-культурного заповедника.
Ключевые слова: культурное наследие, объект куль-
турного наследияи, памятникоохранительное законо-
давство, Национальный Киево-Печерский историко-
культурный заповедник.
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Yanina Preobrazhenska
annotation. Based on an individual cultural and historic 
heritage preserve as sample, this article highlights some 
urgent problems of  protection and preservation of  cultural 
heritage assets. Building upon the information she managed 
to collect, the author makes an attempt to systemize and 
analyze the state of  current interrelationships with religious 
organizations, issues of  funding for cultural heritage assets, 
and problems of  the operations by NGOs. In particular, 
the paper offers some data on actual spendings for current 
activities to protect and preserve the assets at the National 
Historic and Cultural Preserve Kyiv Pechersk Monastery.
Key words: heritage, cultural heritage assets, heritage legisla-
tion, National Historic and Cultural Preserve Kyiv Pechersk 
Monastery.
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Жам О., Ткаченко Н. Перші пам’ятки народної дерев’яної архітектури ПереяславХмельницького …  музею: ...

Святкування 300-річчя воєнно-політичного со-
юзу між Україною і Росією, укладеного 1654 року в 
Переяславі, на поч. 50-х рр. ХХ ст. викликало нау-
ковий і суспільний інтерес до історії м. Переяслав-
Хмельницького. В цей час активізується робота 
місцевого музею на чолі з молодим енергійним 
директором М. І. Сікорським (1923–2011 рр.).

У другій половині 1950-х років у складі Перея-
слав-Хмельницького Державного історичного му-
зею діяли історико-краєзнавчий та археологічний 
відділи, виношувалися плани щодо створення ет - 
но графічного відділу. М. І. Сікорський пригаду-
вав, що ідея створення етнографічного відділу 
виникла несподівано. Після “бурхливого святкуван-
ня 300-річчя возз’єднання України з росією” в 1954 р., 
в переяславському будинку президента Академії 
архітектури України, академіка В. Г. Заболотно-
го за чашкою чаю зустрілися М. І. Сікорський,  
І. М. Гончар і сам господар будинку. Михайло Іва-
нович пригадував: “володимир гнатович зустрів нас 
як найдорожчих друзів. він запросив до столу і майже дві 
години ми розмовляли про історію міста, бачення його 
майбутнього. велику увагу звернули на те, що Переяс-
лавщина є етнографічним центром, де проходив процес 
формування української народності, а пізніше й української 
нації. назріло питання про створення в Переяславі ет-
нографічного осередку України. іван гончар і володимир 
Заболотний висловили пропозицію про організацію на базі 
михайлівської церкви хVііі ст. відділу етнографії серед-
ньої наддніпрянщини у складі Переяслав-хмельницького 
історичного музею” [11, с. 159].

У повоєнні часи була розроблена державна 
програма по збереженню унікальних пам’яток ар-
хітектури. До цього переліку увійшла Михайлів-
ська церква в Переяславі-Хмельницькому (іл. 1). 
Архітектори-мистецтвознавці Д. Яблонський та  
Ю. Асєєв у 1951–1952 рр. ретельно обстежили 
церк ву та дзвіницю і відповідно до отриманих ре-
зультатів розробили проект її реставрації [3, с. 37]. 
Допоки упродовж 1953–1958 рр. виконувалися рес-

тавраційні роботи, за ініціативою М. І. Сікорського 
й за підтримки президента Академії архітектури 
В. Г. Заболотного, церковні будівлі та подвір’я в 
1954 р. були передані з балансу “Головзаготльо-
ну” у власність міста [1]. До цього моменту церква 
ви користовувалася не за призначенням: у її при-
міщенні було облаштовано пункт “Заготльону”, 
а підвали трапезної використовували як склад для 
продуктів соління міського споживчого товариства 
[2, арк. 3]. Тоді не йшлося про те, щоб церква стала 
діючою. Тому М. І. Сікорський приймає рішення 
переконати партійне керівництво в необхідності 
створення на базі комплексу Михайлівської церкви 
етнографічного відділу Переяслав-Хмельницького 
Державного історичного музею.

удк 727:069 (477)

олена жаМ, наталІЯ ткаченко

першІ паМ’ЯТкИ НародНої дерев’ЯНої 
архІТекТУрИ переЯСлав-хМельНИцькоГо 

державНоГо ІСТорИчНоГо МУзею: 
оСоБлИвоСТІ екСпоНУваННЯ

анотація. У статті розглядаються конструктивні особливості перших пам’яток народної дерев’яної архітектури 
етно графічного відділу Переяслав-Хмельницького Державного історичного музею — комори з с. Карань і вітряка 
з с. Ковалин Переяслав-Хмельницького району Київської області. Акцент зроблено на експонуванні пам’яток у 
нетиповому середовищі на території двору Михайлівської церкви.
Ключові слова: пам’ятка, народна дерев’яна архітектура, Переяслав-Хмельницький державний історичний музей, 
експонування.

іл. 1 Двір Михайлівської церкви. 60-ті рр. хх ст.
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Офіційно відділ етнографії під назвою “Фі-
ліал Михайлівської церкви” було створено нака-
зом № 30 по Переяслав-Хмельницькому історич-
ному музею від 7.10.1958 року, коли завідувачем 
філіалу Михайлівської церкви було призначено  
В. П. Шкулета [4].

Освоєння Михайлівської церкви відбулося 
в короткі терміни, завдяки тому, що музейними 
пра цівниками завчасно було проведено ряд експе-
ди цій і зібрано багатий етнографічний матеріал. 
Так, наприклад, уже на третій день після створен-
ня від ділу (10.10.1958 р.) виходить наказ за № 31:  
“Нестеровській Є. С., Шкулеті В. П. і Реві П. І. ви-
їхати для збору експонатів у Полтавську область  
терміном на 3 дні” [4]. Для пошуку експонатів ет-
нографічного спрямування були обстежені села 
Переяслав-Хмельницького р-ну (Стовпяги, Трубай-
лівка, Підварки, Циблі, Хоцьки, Помоклі, Харківці, 
Григорівка, Зарубинці, В’юнище, Козинці, Дівич-
ки, Ковалин), а також низка населених пунктів 
етнографічної Полтавщини і Полісся (Опішня,  
с. Каплинці і с. Харкавці Пирятинського р-ну Пол- 
тавської обл., Демки Черкаської обл., с. Поділля 
Баришівського р-ну Київської обл.). М. І. Сікор-
ський та М. І. Жам у статті “Етнографічний від-
діл Переяслав-Хмельницького історичного му-
зею”, надрукованій 1965 року в журналі “Народна 
творчість та етнографія” писали: “спираючись на 

допомогу громадськості — вчителів, студентів, учнів-
краєзнавців, протягом 1958–1962 рр. ми організу вали 
кількасот історико-побутових експедицій у села Переяслав-
хмельницького району та до сусідніх районів Полтав-
ської і чернігівської областей. Зібрано багаті етнографічні 
матеріали, що дало можливість підготувати широку їх 
різноманітну експозицію” [10, с. 106].

Першу пробну експозицію розмістили у тра-
пезній Михайлівської церкви. В одній половині 
трапезної відтворено фрагмент інтер’єру україн-
ської селянської хати, а в іншій — експонувалася 
продукція місцевих фабрик — художніх виробів 
та швейної, — зокрема, вироби майстра-різьбяра 
з Бориспільщини П. Верна.

Наприкінці літа 1960 р. В. П. Шкулета за ста-
ном здоров’я змушений був залишити роботу. 
17.09.1960 р. наказом № 29 по Історичному му-
зею виконувачем обов’язків завідувача філіалом 
Михайлівської церкви було призначено М. І. Жама 
(1927–2002 рр.), котрий передусім зосередив увагу 
на збиранні знарядь праці, поширених на Переяс-
лавщині в ХІХ–ХХ ст., а також предметів побуту.

Іншим напрямком роботи керівника етногра-
фічного відділу став пошук пам’яток народної ар-
хітектури.

Під час обстеження території Переяслав-Хмель- 
ницького району було виявлено й досліджено низ-
ку па м’яток народної архітектури ХІХ – початку 
ХХ ст.

Оскільки на цей час іншого місця для експо-
нування пам’яток у музею ще не було, дві пам’ятки 
перевезено і встановлено на території двору Ми-
хайлівської церкви, йдеться про комору для збері-
гання зерна з с. Карань та вітряний млин з с. Ко-
валин Переяслав-Хмельницького району Київської 
області (іл. 2) [2, арк. 4]. М. П. Палагута, один із 
працівників музею, пригадував: “… на початку моєї 
роботи науковцем, я став учасником здійснення омріяного 
плану директора: будівництва на території михайлівської 
церкви музею під відкритим небом у мініатюрі. Першими 
спорудами, які були перевезені нами, стали комора із села 
комарівка [від авт.: помилково вжито комарівка замість 
карань] та вітряк із села ковалин. разом з майстрами —  
батьком та сином Ярмоленками — григорієм Петрови-
чем та анатолієм григоровичем, м. і. жамом ми всі 
гуртом, в тому числі і директор, встановили ці споруди” 
[8, с. 6].

Комора з с. Карань Переяслав-Хмельницького 
р-ну була перевезена на територію двору Михайлів-
ської церкви у червні 1961 р. Попередньо комісія 
у складі директора Історичного музею М. І. Сі- 
корського та зав. відділом етнографії М. І. Жама 
обстежила стан її збереження на місці первинного 
розташування, зафіксувавши техніко-конструктивні 
дані споруди та занотувавши історичні відомості 
про неї. Так, було з’ясовано, що комора побудована 
місцевими майстрами наприкінці XIX ст. в садибі 
місцевого селянина і призначалася для зберігання 
зерна та господарського начиння. Пізніше її було 

іл. 2 План-схема двору Михайлівської церкви  
із зазначенням місця розташування комори і вітряка
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перевезено на подвір’я Переяслав-Хмельницького 
ефіроолійного радгоспу для використання під 
складське приміщення. При перевезенні до рад-
госпу конструктивних змін не зазнала.

На думку музейників, знахідка була типовою 
господарською спорудою кінця XIX ст. і за станом 
збереження підходила для перевезення та встанов-
лення в музеї. На прохання дирекції Переяслав-
Хмельницького Державного історичного музею її 
подаровано музеєві ефіроолійним радгоспом.

Активну участь в організації перевезення комо-
ри брала О. І. Юзвікова. Пізніше вона пригадувала: 
“Працювати до музею прийшла в 1961 році. Першим 
завданням було доручення м. і. сікорського зайнятися 
організацією перевезення комори на територію двору ми-
хайлівської церкви. У приміщенні церкви в цей період вдо-
сконалювалася експозиція музею етнографії: виготовляли 
і встановлювали манекени з одягом…” [9].

За конструкцією комора з с. Карань — зрубна 
будівля, споруджена з тонких тесаних соснових 
брусів, вінця зрубу ретельно припасовані. Встанов-
лена на чотирьох каменях, які замінюють підмурок, 
трохи піднімаючи споруду над землею. По фасаду 
будівлі розміщений відкритий ганок, що спира-
ється на чотири стояки. У плані забудови будівля 
однокамерна, прямокутної форми. Дах чотири-
схилий, критий залізом. Підлога дощана, піднята 
над землею на одному рівні із ґанком і коморою. 
Стеля з шалівки. Двері комори дощані в лівому 
нижньому кутку — отвір для кота. Розміри 5,05×4,0 
м. Висота — 2,5 м. Площа — 20,2 м2 [6].

У квітні 1982 р. комору перевезли до Музею 
народної архітектури та побуту Середньої Наддні-
прянщини Національного історико-етнографічного 
заповідника “Переяслав” і встановили на території 
садиби пасічника (іл. 3).

Нині споруда перебуває у державній власності 
згідно з рішенням двадцятої сесії обласної ради 
ХХІІІ скликання від 15.06.2000 р. № 205-12-ХХІІІ 
“Про передачу майна Національного історико-
культурного заповідника “Переяслав” у державну 
власність” [6].

У травні 1962 року на територію Михайлівської 
церкви був перевезений вітряний млин з с. Ко- 
валин Переяслав-Хмельницького р-ну (іл. 4). Напе-
редодні, музейні працівники провели обстежен-
ня вітряка і склали акт обстеження (9.05.1962 р.):  
“комісія в складі: зав. філіалом музею просто неба  
жама м. і., головного реставратора Щербини П. Ф., 
техніка-будівельника міненок і. г. цього числа обстежили 
техніко-конструктивний стан вітряка, що знаходиться в 
с. ковалин Переяслав-хмель ниць кого р-ну київської обл.” 
[5].

Відомо, що вітряк збудований — на полі, за 
селом — наприкінці ХІХ ст. місцевими майстрами 
на кошти заможного селянина, котрий за 1/10 час-
тини (мірку) дозволяв молоти зерно односельцям. 
Під час колективізації млин був усуспільнений. 
До 1962 року він належав колгоспові “Дніпро”. 

Використовувався для помелу зерна господарства 
і колгоспників.

Вітряний млин стовпової конструкції, двопо-
верховий, каркасний, вертикально обшальований 
дошками, чотиригранний, чотирикрилий, на один 
постав. Колодязь високий, зрубний, розміщений 
на цегляному фундаменті. Дах двосхилий, критий 
горизонтально дошками, нависає над ґанком пер-
шого поверху, утворюючи галерейку. Фронтони 

іл. 3 Комора з с. Карань Переяслав- 
Хмельницького р-ну Київської обл. у садибі пасічника 

в Музеї народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини. 2014 р. Фото С. Вовкодава

іл. 4 Встановлення вітряка з с. Ковалин Переяслав-
Хмель ницького р-ну Київської обл. на подвір’ї 

Михайлівської церкви у травні 1962 року

Жам О., Ткаченко Н. Перші пам’ятки народної дерев’яної архітектури ПереяславХмельницького …  музею: ...
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вертикально зашиті дошками. На ганок першо-
го поверху ведуть драбинчасті східці. Висота —  
9,20 м. Довжина — 4,28 м. Ширина — 4 м. Пло- 
ща — 17,12 м2 [5].

У 1978 році вітряк перевезено і встановлено 
на території Музею народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини (іл. 5). Після переве-
зення пам’ятка частково зазнала конструктивних 
змін. Зокрема, було відновлено оригінальну рамко-
ву конструкцію крил вітряка (під час експонування 
на території двору Михайлівської церкви їх по-
милково було зашито наглухо), а також дерев’яну 
покрівлю було замінено на залізну.

У 60-х роках у зв’язку з підготовкою до затоп-
лення у заплаві Дніпра населених пунктів у Пе-
реяслав-Хмельницькому Державному історичному 
музеї виникла ідея створити музей під відкритим 
небом.

У червні 1962 року М. І. Жам виступив на 
об’єд наній сесії вчених Рад інституту етнографії 
АН СРСР і науково-дослідного інституту музеєз-
навства з питань етнографії, що проходила на базі 
Ризького скансена з 5 до 17 червня 1962 р., і “… 
проінформував присутніх на нараді етнографів про наміри 
створення музею під відкритим небом на мальовничій око-
лиці м. Переяслава-хмельницького, на татарській горі, і 

що питання про виділення земельної ділянки для створення 
музею вже вирішуються. наші плани знайшли розуміння і 
підтримку в учасників всесоюзного форуму” [2, арк. 4].

Зрозуміло, що можливості закритих примі-
щень Михайлівської церкви та невеличкого подвір’я 
для експонування габаритних пам’яток народної 
архітектури та створення традиційних сільських 
ін тер’єрів були вкрай обмежені. Музейні праців-
ники розуміли, що для створення повноцінної екс-
позиції під відкритим небом потрібні оригінальні 
пам’ятки і традиційне природне довкілля, натураль-
не або рукотворне. У 1965 р. М. І. Сікорський та 
М. І. Жам писали у журналі “Народна творчість 
та етнографія”: “колектив музею склав перспективний 
план створення на базі етнографічного відділу першого на 
Україні етнографічного музею просто неба” [10]. Проте, 
як втілити задумане на практиці ініціатори ство-
рення скансена уявляли слабо. Досвіду створення 
подібних музеїв в Україні на той час ще не було.  
І, загалом, методика будівництва музеїв просто не-
ба в СРСР була мало розроблена. В найближчих 
планах музейників було: вирішення земельного 
питання, розробка наукової концепції, проведення 
етнографічних експедицій, а також пошук та об-
стеження пам’яток народної архітектури з метою 
перевезення їх для експонування у музеї.

Таким чином, початок формування колекції 
пам’яток народної дерев’яної архітектури Націо-
нального історико-етнографічного заповідника 
“Переяслав” було покладено у 1961–1962 рр., коли 
були встановлені на території двору Михайлівської 
церкви дві перші пам’ятки: комора з с. Карань та 
вітряк з с. Ковалин Переяслав-Хмельницького ра-
йону, а згодом — перевезені на територію Музею 
народної архітектури та побуту Середньої Над-
дніпрянщини.
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первые памятниКи народной 
деревянной архитеКтуры переяслав-

хмельницКоГо ГосударственноГо 
историчесКоГо музея:  

осоБенности эКспонирования
елена жам, наталья ткаченко

аннотация. В статье рассматриваются конструктивные 
особенности первых памятников народной деревянной 
архитектуры этнографического отдела Переяслав-Хмель-
ницкого Государственного исторического музея —  

амбара из с. Карань и ветряной мельницы из с. Ковалин 
Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. 
Акцент сделан на экспонировании памятников в не-
типичной среде на территории двора Михайловской 
церкви.
Ключевые слова: памятник, народная деревянная ар-
хитектура, Переяслав-Хмельницкий государственный 
исторический музей, экспонирование.

firsT monumenTs of folK wooden 
archiTecTure aT pereyaslav-

KhmelnyTsKy sTaTe hisToric museum: 
specifics of Their exhibiTion

Olena Zham, Nataliia Tkachenko
annotation. The article discusses the specifics of  the design 
of  the first monuments of  wooden folk architecture at the 
Ethnographic Department at Pereyaslav-Khmelnytsky State 
Historic Museum: a storehouse from the village of  Karan 
and the windmill from the village of  Kovalyn, Persyaslav-
Khmelnytsky rayon, Kyiv oblast. The aspect in the focus  
has been exhibition within a non-typical evironment, which 
has been the yard of  the local St. Michael church. 
Key words: monument, folk wooden architecture, Pere-
yaslav-Khmelnytsky State Historic Museum, exhibition.

Шпаковський С . увіковічнення т . Г . шевченка у пам’ятках культурної спадщини на хмельниччині

удк 82 .09 (477 .43) “18”

СерГІй шпаковСький

УвІчНеННЯ Т. Г. шевчеНка У паМ’ЯТках 
кУльТУрНої СпадщИНИ На хМельНИччИНІ

анотація. У статті подаються відомості про пам’ятники та пам’ятні знаки (місцерозташування, рік встановлення, 
матеріал скульптур та їхні автори), присвячені Т. Г. Шевченкові, на території Хмельницької області.
Ключові слова: Т. Г. Шевченко, пам’ятка культурної спадщини, пам’ятник, бюст, меморіальна дошка, Хмельницька 
область.

Великий український поет Тарас Григорович 
Шевченко, безперечно, увійшов знаменною пос-
таттю в історико-культурне життя України середи-
ни XIX ст. Велике, епохальне значення поезії Шев-
ченка, його безсмертних творів для національного 
відродження України. Їх перекладено майже всіма 
культурними мовами світу. Його ім’я є символом 
України, а твори — видатним зразком поетичної 
творчості українського народу.

Помер поет у Петербурзі 26 лютого (10 бе-
резня за новим календарем) 1861 року, в будинку 
Академії Мистецтв, де як академік, художник, мав 
помешкання. Тимчасово його поховали в Петер-
бурзі на Смоленському кладовищі [1, с. 26] (на місці 
першого поховання поета стоїть пам’ятний знак — 
валун із граніту встановлений в 1989 з написом про 
цю подію (іл. 1). Авторові статті вдалося відвідати 
це пам’ятне місце, а також могилу поета в Каневі. 
Зауважимо, що іменем Шевченка названо одну з 
площ у Петербурзі, де встановлений пам’ятник 

поетові (іл. 2). За клопотанням земляків, згідно з 
його заповітом, тіло поета перевезли до Канева, і 
10 травня 1861 р. на Чернечій горі перепоховали. 

іл. 1. Місце першого поховання Т. Г. Шевченка  
в Санкт-Петербурзі. Фото автора. 2005 р.
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Тоді ж було насипано високу могилу, а на початку 
80-х років XIX ст. на ній поставлений гарний ме-
талевий хрест, навколо закладено сад і збудовано 
будиночок для сторожа і туристів [1, с. 27]. Могила 
Шевченка одразу стала священним місцем, сьогод-
ні це територія Шевченківського національного 
заповідника. На могилі встановлено гарний пам’ят- 
ник, поруч знаходиться музей Т. Г. Шевченка.

З-поміж геніїв людства саме Т. Г. Шевченкові 
споруджено найбільше пам’ятників у світі. Їх 1384 — 
у 35 державах світу. З них в Україні — 1256 і 128 —  
за кордоном. В Україні найбільше пам’ятників 
на Івано-Франківщині — 201, у Львівській (193), 
Тер нопільській (165) та Черкаській (102) облас-
тях. За кордоном найбільше пам’ятників у Росії —  
30 (споруджено 10 пам’ятників та встановлено 20 
ме моріальних дощок), Казахстані — 16, США та 
Канаді — по 9, а також у Білорусі — 6, Польщі —  
5, Молдові — 4, Бразилії — 3, Аргентині — 3, 
Франції — 3 тощо.

Перший пам’ятник Тарасові Шевченку було 
відкрито у 1881 році до 20-річчя від дня смерті 
митця у м. Форт-Алєксандрівському (зараз м. Форт 
Шевченка, Казахстан) за клопотанням І. О. Усако-
ва, коменданта Новопетровського укріплення, коли 
поет перебував там на засланні.

В Україні перший пам’ятник Т. Шевченкові 
(його погруддя) було встановлено громадським 
коштом у Харкові в садибі Алчевських також 1881 
року. Починаючи з 1911 року традиційне скульп-

турне зображення Тараса Шевченка — в кожусі та 
шапці, у похилому віці.

Одним з кращих зразків монументальної Шев-
ченкіани у світі та найкращим пам’ятником поето-
ві в Україні вважається монумент, встановлений у 
Харкові в 1935 році. Автори — скульптор Матвій 
Манізер та архітектор Йосип Лангбард. Вирізня-
ються у мистецькому плані також пам’ятники у 
Чернігові (1992 р., автор пам’ятника В. А. Чепелик), 
Буенос-Айресі в Аргентині (1971 р., автор Лео-
нід Моложанін), у Римі в Італії (1973 р., автор Уго 
Мацеї). Найвище місце на землі, де встановлений 
пам’ятник Шевченкові — на висоті 4200 метрів 
над рівнем моря, на піку Шевченка в Кабардино-
Балкарії, а найвищий, 7-метровий монумент спо-
руджено у м. Ковелі на Волині [2, с. 8].

Упродовж останнього часу на території Украї-
ни на честь Т. Г. Шевченка у багатьох населених 
місцях встановлено пам’ятники, бюсти, а також ме-
моріальні дошки. Зокрема, станом на 01.01.2015 р. 
на території Хмельницької області, згідно з Пере-
ліком пам’яток та об’єктів культурної спадщини 
Відділу охорони пам’яток історії та культури у 
Хмельницькій області, їх налічується 40, з яких 
26 перебувають на державному обліку як об’єкти 
куль турної спадщини (10 пам’яток та 16 об’єктів 
культурної спадщини) [3]. Питаннями занесення 
зазначених об’єктів культурної спадщини до Дер-
жавного реєстру нерухомих пам’яток України (під 
охорону держави), складанням паспортів на них 
займаються старший науковий співробітник відділу 
Н. М. Майнгардт-Гоголь та науковий співробітник 
відділу В. В. Дзьоник [4].

пам’ятками культурної спадщини, пов’я-
заними з іменем Т. Г. Шевченка у Хмельницькій 
області є: пам’ятник (гранітна монолітна скульпту-
ра) (іл. 3) у м. Хмельницькому в сквері ім. Т. Г. Шев- 
ченка, по вул. Проскурівській, 40 (1992 р.), скульп-
тори І. С. Зноба, В. І. Зноба, архітектор В. М. Гро-
михін; бюст (бюст — залізобетон, постамент —  
цегла, цемент) у Городоцькому районі в с. Старе 
Поріччя, по вул. Народній, біля бібліотеки (1966 р.),  
скульптор А. Ф. Майко; а також пам’ятники в Із-
яславському районі, в с. Ліщани, по вул. Шевченка, 
1, біля Будинку культури (1960 р.); у Дунаєвець-
кому районі в с. Рахнівка, біля школи (1984 р.);  
у м. Красилові, по вул. Грушевського, 19 (1984 р.);  
у Старокостянтинівському районі в с. Вишно-
піль (1954 р.); у смт Теофіполь по вул. Леніна, 46,  
(1975 р.); у Шепетівському районі в с. Пліщин, 
по вул. Терешкової (1967 р.); та бюсти у Дунає-
вецькому районі в с. Воробіївка, по вул. Молодіж-
ній, 1, (1960 р.); і Старокостянтинівському районі  
в с. Шевченка (1972 р.) [3].

До об’єктів культурної спадщини у Хмель-
ницькій області відносяться: меморіальна дошка 
на честь перебування т. Г. шевченка у смт Мед-
жибіж по вул. Жовтневій,1, при в’їзді до фортеці 
на стіні Лицарської башти (1999 р., бюст — кована 

іл. 2.  Пам’ятник Т. Г. Шевченкові в Санкт-Петербурзі 
на площі Т. Г. Шевченка. Фото автора. 2005 р.
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мідь, меморіальна дошка — граніт), скульптор —  
К. С. Маєвський, архітектор — М. Л. Копил; па-
м’ятник у смт Чемерівці по вул. Центральній, 30,  
біля райдержадміністрації (2001 р.), (скульптура —  
залізобетон, бронза, постамент — цегла, цемент), 
скульптор — П. Ф. Штайнер; бюсти — у м. Ка-
м’янці-Поділь сько му по вул. Шевченка, 20, біля 
міського Будинку культури (2000 р., бюст — брон-
за, постамент — гранітні блоки), скульптор —  
Б. М. Мазур; у смт Білогір’я по вул. Шевченка, 45, 
біля Будинку культури (2001 р., бюст, постамент —  
граніт, скульптор — Р. М. Макеєв, архітектор — 
В. Д. Кривий; у смт Віньківці по вул. Соборної 
України, 13, біля райдержадміністрації (2001 р., 
бюст — залізобетон, кована мідь, постамент — гра-
ніт), скульптор — П. Ф. Логвінов; у Городоцькому 
районі в с. Бедриківці (1989 р., бюст — залізобе-
тон, постамент — залізобетон, мармурова крих-
та), скульптор невідомий; у Городоцькому районі  
в с. Велика Левада (1996 р., бюст, постамент, цо-
кольна площадка — залізобетон); у Деражнянсько-
му районі в с. Копачівка (1998 р., бюст — кована 
мідь, постамент — залізобетон, мармурова крихта), 
скульптор невідомий; у м. Дунаївці, по вул. Шев-
ченка, 64 (1999 р., бюст — бронза, постамент — 

граніт), скульптор — М. Н. Баланчук, архітектор —  
Л. Ф. Лось; в Ізя славському районі, у с. Васьківці 
(1998 р., бюст — залізобетон, постамент — цегла, 
цемент), скульп тор невідомий; у Красилівському 
районі в с. Радісне (1998 р.), скульптор невідомий; 
у смт Летичів по вул. 50-річчя Жовтня, біля Бу-
динку культури (2010 р., бюст, постамент — за-
лізобетон), архітектор М. Є. Стука; у м. Полонне 
по вул. Л. Ук раїнки, 119 (2006 р., бюст — тонова-
ний фосфорогіпс, постамент — азбестоцемент), 
скульптор — А. М. Ткачук; у Славутському районі  
в с. Ганнопіль (2007 р., бюст, постамент — залізо-
бетон), скульптори П. Ф. Логвинов, О. П. Логви-
нов; у смт Стара Синява, по вул. Грушевського, 61, 
біля Будинку культури (1998 р., бюст — кована  
мідь, постамент — граніт), скульп тор — В. В. Ло-
гінов, архітектор — В. В. Гук; в смт Ярмолинці по 
вул. 600-річчя Ярмолинець (2003 р., бюст — брон-
за, постамент — граніт), скульптор — Ф. Штопай-
ло, архітектор — В. О. Чехіра [3].

меморіальну дошку на честь перебування 
т. Г. шевченка у м. Кам’янці-Подільському вста-
новлено по вул. Татарській, 14, на стіні будинку 
колишньої гімназії (сьогодні — історичний фа-
культет Кам’янець-Подільського державного педа-
гогічного університету ім. І. Огієнка).

Найкращим подільським пам’ятником Тарасові 
Шевченку мистецтвознавці визнали монументаль-
не погруддя (бюст) юного поета (іл. 4), встановлене 
у 2000 р. в Кам’янці-Подільському (коштом міста), 
автор народний художник України, хмельничанин 
Богдан Мазур [2, с. 8].

іл. 3. Пам’ятник Т. Г. Шевченкові  
у м. Хмельницькому. Фото з архіву  

Відділу охорони пам’яток історії та культури  
у Хмельницькій області. 2010 р.

іл. 4. Бюст Т. Г. Шевченка у Кам’янці-Подільському. 
Фото з архіву Відділу охорони пам’яток історії  

та культури у Хмель ницькій області. 2010 р.
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До 200-річчя Т. Г. Шевченка на території Хмель-
ницької області було відкрито у 2013–2014 рр.  
шість пам’ятників: у районних центрах Ізясла-
ві (погруддя, постамент — граніт, скульптор —  
В. Рожик) та Новій Ушиці (погруддя — граніт, по-
стамент — залізобетон, скульптори — Б. Негода, 
В. Лашко); селищі Дунаївці Дунаєвецького району 
(погруддя — бронза, постамент — цегла), а також 
у селах Плужне Ізяславського (погруддя, поста-
мент — залізобетон), скульптор — В. І. Шлапак, 
Порохня Волочиського (погруддя, постамент — 
залізобетон), скульптор — Є. О. Дячук та Шустівці 
Кам’янець-Подільського (погруддя, постамент — 
залізо бетон), скульптор — О. О. Сарахман, райо-
нів. Крім того, планується відкриття пам’ятника в 
м. Старокостянтинові [5, с. 44]. Зазначені мистецькі 
витвори поповнили культурну спадщину Поділля 
та пропонуватимуться до Державного реєстру не-
рухомих пам’яток України під охорону держави.
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увеКовечение т. Г. шевченКо  
в памятниКах КультурноГо  
наследия хмельниччины

сергей Шпаковский
аннотация. В статье рассматривается почтение памяти 
Тараса Григорьевича Шевченко в памятниках культур-
ного наследия Хмельниччины, поданы сведения о всех 
памятниках и памятных знаках Т. Г. Шевченко на тер-
ритории Хмельницкой области.
Ключевые слова: Т. Г. Шевченко, памятник культурно-
го наследия, увековечение памяти, памятник, скульптура, 
мемориальная доска, Хмельниччина.

сommemoraTion of Taras shevchenKo 
in The monumenTs of culTural 

heriTaGe of KhmelnyTsKy oblasT
Serhij Shpakovskyj

annotation. The information about the monuments and 
memorable signs (the location, the year of  establishment, 
the material of  monuments and their creators) dedicated to 
T. H. Shevchenko on the territory of  Khmelnytskyi region 
are given in this article.
Key words: T. H. Shevchenko, a monument of  cultural 
heritage, a monument, a bust, a memorial table, Khmel-
nytskyi region.

Проблеми збереження пам’яток археологіч-
ної спадщини з кожним роком стають дедалі ак-
туальнішими, з огляду швидкої руйнації їх через 
об’єктивні і негативні чинники. На прикладі ситу-
ації, яка склалася з охороною пам’яток на території 
Кам’янського району Черкаської області, можна 

зрозуміти основну тенденцію щодо стану пам’яток 
по всій Україні.

На сьогоднішній день на обліку в службі охо-
рони культурної спадщини на території Кам’ян-
ського району Черкаської області (південно-східна 
частина регіону) нараховується 152 об’єкти, які в 

удк 908 (477)

юрІй лЯшко

проБлеМИ охороНИ паМ’ЯТок археолоГІї 
На ТерИТорІї каМ’ЯНСькоГо райоНУ 

черкаСької оБлаСТІ
анотація. У статті порушені питання охорони пам’яток археології на території Кам’янського району Черкаської 
області в сучасних умовах, оскільки подібний стан характерний для охорони пам’яток археології на всій території 
України. Також розглядаються способи вирішення актуальних проблем охорони пам’яток археології.
Ключові слова: пам’ятки, археологія, культурна спадщина, об’єкти дослідження.
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комплексах об’єднують 450 пам’яток [1, с. 1–10]. 
Серед них:

395 — курганів;
40 —  неукріплених поселень (доба бронзи, 

ранній залізний вік, черняхівська куль-
тура);

3 — городища (чорноліська культура);
2 — зольники (ранній залізний вік);
1 — могильник (черняхівська культура);
5 — майданів (пізнє середньовіччя);
2 — зимівники (XVII–XVIII ст.);
1 — замчище (пізнє середньовіччя);
1 — цвинтар (доба Козаччини).
Крім цього, на обліку перебуває територія 

ста рої осади сотенного містечка Чигиринського 
полку — Жаботина (перша письмова згадка 1643 
р.). Дослідження на території продовжуються й 
до сьогодні; там виявлено ряд нових об’єктів доби 
козаччини, що увійдуть до переліку виявлених 
пам’яток [2, с. 330–332].

Слід зазначити, що дослідження пам’яток ар-
хеології на території згаданого району розпочалися 
ще наприкінці ХІХ ст. Це роботи любителя архео-
логії і дослідника старовини графа О. О. Бобрин-
ського та відомого археолога В. В. Хвойки. Пізніше 
незначні дослідження проводились у 40-х роках  
ХХ ст., а вже ґрунтовні дослідження пам’яток скіф-
ського часу були здійснені там наприкінці 50-х — 
початку 60-х років і продовжилися у 80-х роках  
ХХ ст. Це роботи відомих археологів О. І. Теренож-
кіна, К. Ф. Покровської, В. А. Ільїнської та Г. Т. Ков- 
паненко.

Автором статті з початку 80-х років ХХ ст. 
упродовж більш як десяти років було проведено 
археологічні розвідки з метою пошуку нових па-
м’я ток. Як результат — виявлено і нанесено на ар-
хеологічну карту краю 35 пам’яток археології, які 
охоплюють період від доби бронзи до пізнього 
Середньовіччя [3, с. 51–53].

На жаль, майже 90% пам’яток археології, які 
розташовані на території краю, перебувають у зоні 
ризику, оскільки розміщені на сільськогосподар-
ських угіддях, що інтенсивно використовуються. 
Лише невелика частина пам’яток, які за своєю 
струк турою непридатні для сільськогосподарсько-
го використання, зберігають первісний вигляд. 
Здебільшого це стосується курганів, висота яких 
перевищує 5 м (райони населених пунктів Райго-
род, Ярове, Михайлівка). Проте і вони іноді потра-
пляють під ніж бульдозера. Так, наприклад, були 
випадки, що колишні колгоспи використовували 
землю з курганних насипів для своїх потреб.

Незважаючи на те, що у 80-х роках співробітни-
ками відділу археології Черкаського обласного крає-
знавчого музею було проведено облік-обстеження 
вже відомих об’єктів на території району, і з кож-
ним землевласником (колгоспом) було підписано 
охоронне зобов’язання, ці зобов’язання залиши-
лися лише на папері. Фактично жоден колишній 

колгосп не вивів землі, на яких знаходяться об’єкти 
археології, із землекористування, посилаючись на 
великі фінансові втрати і збитки господарства. Піс-
ля 1991 року, вже в Незалежній Україні, під вигля-
дом швидкої приватизації і роздержавлення земель, 
більшість пам’яток археології на території району 
стали приватною власністю, і лише деякі об’єкти, 
в основному кургани, залишились у власності дер-
жави. Дійшло до того, що на початку 1990-х ро-
ків велика група курганів (заввишки від 1,5 до 5 м) 
потрапила під забудову самого районного центру 
по вулиці Пролетарській. Зараз там споруджено 
житлові будинки, ведуться інтенсивні сільгоспро-
боти, а як виправити цю недбалість, зараз, мабуть, 
не скаже ніхто!?

Вже не один рік Черкаська обласна археоло-
гічна інспекція подає різні судові позови та іні-
ціює прокурорські перевірки стосовно порушення 
чинного законодавства з охорони культурної спад-
щини. Проте, знаючи нашу вітчизняну “феміду”, 
справа рухається дуже повільно, а то й не має по-
зитивного результату. Зважаючи на корумпова-
ність попередньої влади, не дивно, що ситуація з 
охороною пам’яток археології є дуже негативною. 
Цьому “сприяє” і розквіт так званої чорної архео-
логії. Тисячі “пошуковців” з металодетекторами 
заполонили поля і ліси, шукаючи старожитності. 
Більшість цих людей до артефактів нашого ми-
нулого ставиться як до матеріального заробітку. 
Величезна кількість археологічних знахідок про-
дається через інтернет-аукціони, втрачаючи свою 
територіальну автентичність.

На жаль, ще однією проблемою в охороні 
па м’яток археології є фінансова скрута. Як не ба-
нально це звучить, але в Черкаській археологіч-
ній службі немає транспортних засобів, не кажучи 
вже про інші потреби. Більшість співробітників 
працюють за договором. А останні законодавчі 
акти влади призвели до того, що роботу служби 
зведено нанівець, оскільки тепер не обов’язково 
погоджувати виділення земельних ділянок із від-
повідними охоронними структурами. Це зроблено 
для спрощення видачі погоджувальних документів, 
а контроль за передачею земель, зокрема тих, на 
яких знаходяться або можуть бути пам’ятки ар-
хеології, покладено на місцеві земельні відділи, а 
вони, як відомо, ніколи не вирізнялися необхід-
ною обізнаністю щодо пам’яток культурної спад- 
щини.

Отже, якщо в державі не буде прийнято жорст-
кого закону про охорону культурної спадщини, то 
наші пам’ятки зникатимуть з обличчя землі. Якщо 
справу не налагодити, то через кілька десятиліть 
ми втратимо історичне надбання нашого наро-
ду. Йдеться навіть не про сам закон — їх можна 
прийняти безліч, йдеться — про належне фінан-
сування охоронних структур, які могли б надійно 
забезпечити якість охорони об’єктів культурної 
спадщини по всій Україні.



– 280 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

ДжЕРЕЛА
 1. Список об’єктів охорони культурної спадщини Кам’ян

ського рну Черкаської обл. Кам’янка, 2015.
 2. Ляшко Ю. Ю. Козацькі зимівники в околицях Жаботина. 

Збірка “Заповідна Хортиця” // Матеріали 4 Міжнародної 
науковопрактичної конференції “Історія Запорозького 
козацтва: в пам’ятках та музейній практиці”. — Запо
ріжжя, 2010.

 3. Ляшко Ю. Ю. Новые памятники скифского времени в 
районе Жаботина. Збірка “Кимерийцы и скифы” // Мате
ріали Міжнародної науковопрактичної конференції. —  
Мелітополь, 1992.

проБлемы охраны памятниКов  
археолоГии на территории Камен-
сКоГо района черКассКой оБласти

Юрий ляшко
аннотация. В статье затронуты вопросы охраны памят-
ников археологии на территории Каменского района 

Чер касской области в современных условиях, поскольку 
подобное состояние характерно для охраны памятни-
ков археологии на всей территории Украины. Также 
рассмат риваются способы решения актуальных проблем 
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Also, this paper offers some solutions to urgent problems 
of  archaeological assets protection.
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проекТНІ пропозИцІї  
щодо рекоНСТрУкцІї НаСаджеНь  

БІлЯ кИрИлІвСької церквИ У м. кИєвІ
анотація. У статті йдеться про збереження та реконструкцію території навколо Кирилівської церкви — частини 
Національного заповідника “Софія Київська” у м. Києві. Проаналізовані характерні особливості планування зелених 
насаджень навколо культових будівель XII–XIII ст. Здійснено порівняння досліджуваного об’єкта з аналогами на 
території України та Франції. На основі проведеного дослідження й аналізу об’єкта загалом подано проектні про-
позиції щодо покращення стану озелененої території, з урахуванням особливостей зазначеного об’єкта та вимог 
максимального збереження видового складу рослин.
Ключові слова: Кирилівська церква, Національний заповідник “Софія Київська”, реконструкція.

Кирилівська церква — унікальна пам’ятка архі-
тектури ХІI–ХVIII ст., яка має історичне та духовне 
значення, а також пам’ятка монументального живо-
пису ХII–ХІХ ст. Її було споруджено на території 
тогочасного урочища Дорожичі, що знаходиться у 
північно-західній частині Києва, яке пізніше отри-
мало назву Дорогожичі, адже саме тут проходили 
найважливіші торговельні шляхи на Вишгород, 
Смоленськ, Чернігів, Полоцьк, Новгород [1].

На той час наймогутнішими були спадкові чер-
нігівські князі — Олеговичі. Вони захопили роз-
в’язку цих важливих торговельних шляхів — Доро-
жичі. І вже у 1146 році було зведено велику кам’яну 
церкву на пагорбі, з якого відкривався гарний вид 
на річку Почайну. Церкву назвали Кирилівською 
на честь Святого Кирила Александрійського, одно-
го із слов’янських просвітителів. Вона була родо-
вою усипальницею членів родини Олеговичів, у 
1194 році стала усипальницею для київського князя 
Святослава Всеволодовича — головного героя по-
вісті “Слова о полку Ігоревім” [1].

У першій половині XVII ст. Кирилівський 
монастир було реставровано за підтримки князя 
Костянтина Острожського.

У 1748–1760 рр. на території Кирилівської 
церк ви було побудовано монастирські будівлі із 
каменю, а також мур і вежу. На сьогодні збереглась 
лише невелика частина цих споруд. Після XII ст. 
церква набуває сучасного вигляду — у стилі укра-
їнського бароко.

У 1883 році в Кирилівській церкві розпоча-
лися роботи з очищення і реставрації настінних 
фресок під М. Врубелем. Саме завдяки їхнім ро-
ботам вдалося суттєво покращити вигляд інтер’єру  
церкви [8].

У 1929 році Кирилівська церква набула стату-
су Державного історико-культурного музею-за по-
відника національного значення, було започат ко- 
вано археологічно-дослідні роботи, проте про- 
дов жувалися вони лише після закінчення Другої 
світової війни. Згодом велися реставраційні робо-
ти, було укріплено стіни та фундамент церкви.
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Кирилівська церква до складу Національного 
заповідника “Софія Київська” увійшла 1965 року 
як музей (іл. 1). За час існування музею проведені 
знач ні реабілітаційно-реставраційні роботи кош-
том держави.

Останнім часом Кирилівська церква потребу-
вала реставраційних робіт, але постала проблема 
фінансування, яку держава не мала можливості 
вирішити. Фірма “Основа-Солсіф” своїм коштом 
провела реставрацію будівлі [8].

Зараз Кирилівська церква — це музей, відкри-
тий для відвідування. Основна частина об’єкта роз-
ташована на схилі, а сама церква — безпосередньо 
на пагорбі (іл. 2).

На її подвір’я ведуть багатомаршеві сходи  
(іл. 3), окремі ділянки яких потребують ремонту.  
З обох боків цих сходів — схил, засаджений дерев-
ною і чагарниковою рослинністю. Колись він був 
терасований, на терасах зростали плодові дерева, 
а тепер укріплений підпірними стінками, проте 
тераси більше не проглядаються. На даний час 
схил вкритий порослю і самосівом дерев, таких 
як липа, вільха, клени, ясени. Під кронами висо-
корослих рослин плодові дерева пригнічуються 
і гинуть. Тому по схилу залишилося зовсім мало 
плодових дерев.

З лівого боку від вхідних воріт на територію 
Кирилівської церкви знаходиться кіоск, де можна 
придбати вхідні квитки до музею, є також інфор-
маційні стенди.

Праворуч розташована санітарна зона, трохи 
далі — адміністративна будівля.

Центром об’єкта є саме Кирилівська церква, 
розміщена посередині площі. З трьох боків ото-
чена бетонною стіною, яка має непривабливий 
вигляд і потребує ремонту у деяких місцях.

Дорожньо-стежкова мережа досить зручна і не 
потребує перепланування.

Перед входом до Кирилівської церкви розмі-
щений міксбордер, який перебуває у незадовільно-
му стані: асортимент рослин у ньому підібраний 
хаотично, а рослини не поєднуються між собою.

На території об’єкта існує система освітлення, 
але вона знаходиться у незадовільному стані, у ба-
гатьох місцях електричні кабелі незаземлені, мають 
неестетичний вигляд.

Також на території Кирилівської церкви майже 
не продумана зона тихого відпочинку — є всього 
дві лави у вхідній зоні.

Під час дослідження території Національно-
го заповідника “Софія Київська” навколо Кири-
лівської церкви нами було відмічено 24 таксони 
деревних рослин. Переважаючими видами є пред-
ставники роду липа.

Посадки по схилу були запроектовані і виса-
джені як терасований плодовий сад. Зараз тераси 
мають непомітні переходи, ряди в саду не продив-
ляються і переходять у липові посадки. Плодовий 
сад заріс порослю і самосівом клена ясенелистого, 

липи серцелистої, вільхи, акації білої. Серед ча-
гарникової рослинності переважає бузок звичай- 
ний [1].

У зв’язку з тим, що від великої території монас-
тиря залишилася лише невелика ділянка, місця для 
проектування нового плодового саду або городу 
лікарських рослин немає. 

Липи, які зростають на території об’єкта, зна-
ходяться у доброму стані і є характерними видами 
для монастирських двориків, тому їх необхідно 
неодмінно зберегти.

Аналізуючи подібні до Кирилівської церкви 
об’єкти, що знаходяться на території України, слід 
згадати Києво-Печерську лавру, яку було засновано 
у 1051 році Антонієм і Феодосієм у печерах біля 
літньої княжої резиденції Берестове поблизу Києва 
як православний монастир [7].

У XI ст. монастир став центром розповсюд-
ження і затвердження християнства в Київській 
Русі, а з XII ст. отримав статус лаври.

Зміну ландшафтного виду території Києво- 
Пе черської лаври поділяють на три періоди [1]:

1) перший період — X–XII — характеризується 
природним виглядом зеленої зони. Рельєф зали-
шається незмінним, нові породи дерев не запро-
ваджуються. Деревні види, які зростають — при-
родно поширені у даному регіоні. Висаджено лише 
плодовий сад із яблунями, грушами, вишнями, ви-

іл. 1. План-схема території Кирилівської церкви
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ноградом. Згодом плодові сади доповнюють горі-
хом волоським, оливою, аґрусом;

2) другий період — до Жовтневої революції 1917 
року — характеризується запровадженням садів 
монастирського бароко з широким асортиментом 
декоративно-листяних деревних і чагарникових 
видів. З’являються посадки з трав’янистими деко-
ративними або лікарськими видами;

3) третій період — сучасний — намагаються 
зберегти сади монастирського бароко, плодові по-
садки дерев. Також впроваджуються декоративні 
види інтродуцентів. Спостерігається скорочення 
природного складу насаджень, деградація рослин-
ності лісових ділянок [1].

Зараз на території Києво-Печерської лаври є 
рядові посадки, солітери, партери, деревно-чагар-
никові групи, лісові масиви. Загалом стан зелених 
насаджень є задовільним, але зустрічаються по-
одинокі деформовані дерева або уражені шкід-
никами і хворобами. Дуб звичайний — основна 
порода на території на момент створення Києво-
Печерської лаври — залишився у кількості всього 
трьох екземплярів. Природні аборигени замінили 
інтродуцентами, такими як ялина колюча “сиза”, 
гіркокаштан звичайний. Через таку динаміку втра-
чається природний вигляд території.

Іншим аналогом є Собор Святої Софії — куль-
това споруда, розташована в центрі Києва, її вне-
сено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
Це основна культова споруда Київської Русі періо-
ду правління Ярослава Мудрого (1019–1054 рр.).  
Однак останні дослідження наводять на думку, що 
храм було зведено ще за часів князя Володими-
ра — хрестителя Русі. Історичні літописи також 
плутають вчених: у “Новгородському першому 
літопису” зазначено, що Софійський собор був 
закладений Ярославом Мудрим в 1017 році, тоді 
як у “Повісті минулих літ” розповідається про те, 
як Ярослав Мудрий заклав церкву Святої Софії в 
1037 р.

Храм було зведено на місці, де 1036 року кияни 
отримали перемогу у битві з печенігами. Його по-
будовано на честь Софії Премудрої — уособлення 
Богоматері-Оранти у Константинопольському со-
борі [7].

Існування Софійського собору не було без-
хмарним. У 1169 році значну шкоду йому наніс 
Андрій Боголюбський, князь суздальський, під час 
нападу на Київ. У 1180 р. Софійський собор мало 
не згорів, у 1240 р. його пограбували воїни хана 
Батия, а в 1497 році — кримські татари. Упродовж 
XVI ст. храм занепадав, відродження святині по-

іл. 2. Фасад Кирилівської церкви з липою серцелистою на передньому плані
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чалося в XVII ст., зокрема, великий внесок у від-
новлення Софійського собору зробив гетьман Іван 
Мазепа в 1688 р.

Софійський собор слугує усипальницею для 
Ярослава Мудрого, його сина Всеволода, синів Все-
волода Ростислава і Володимира Мономаха.

У 1934 році Софійському соборові було на-
дано статус музею-заповідника. З цього часу тут 
почали проводити дослідницькі і реставраційні 
роботи.

На території Софійського собору нарахову-
ється 41 таксон деревних видів. За кількістю видів 
переважають інтродуценти, за кількістю дерев — 
плодові рослини. Найчастіше зустрічається яблуня, 
є також вишня, груша, абрикос, шовковиця. З не-
плодових дерев є клени, липи, з хвойних переважає 
туя західна.

Сучасний стан насаджень на території Софій-
ського собору є незадовільним. Найвагоміші не-
доліки такі:

1) сад митрополита є закритим для відвідуван-
ня. Догляд за насадженнями тут не ведеться, багато 
рослин загинуло;

2) по всій території собору рослинні компо-
зиції підібрані хаотично;

3) на ділянці з плодовими деревами висаджено 
високі ширококронні види дерев — сакура, в’яз, 
липа, клен, під розлогими кронами яких багато 
плодових дерев гинуть [2].

У процесі досліджень також було обстежено і 
проаналізовано декілька церков на території Фран-
ції.

Церква Нотр-Дам була споруджена в XII ст., 
проте з часом вона занепала настільки, що в XIV ст.  
спорудили абсолютно нову будівлю в готичному 
стилі. Будівлю оновлювали впродовж XV і XVI ст.  
внаслідок руйнувань, нанесених храмові релігій-
ними війнами.

У давнину на території церкви були лікарський 
сад, а також сад із плодовими деревами [2]. Лікар-
ський сад був невеликого розміру, у ньому монахи 
вирощували розмарин, цмин, шавлію, полин та 
інші трав’янисті лікарські рослини. Він розташо-
вувався впритул до невеликого будиночка лікаря з 
одного боку і плодового саду — з іншого. Розмі-
щення грядок було регулярним.

У саду плодових рослин переважали яблуні, 
але зустрічались також груша, абрикос, персик, 
алича [6].

Кафедральний собор Святого Андрія Перво-
званного, який по-французьки звучить як Сент-
Андре, вважається справжньою архітектурною 
перлиною Бордо. Величний готичний собор, роз - 
ташований на площі Пе-Берланд, трохи південні-
ше від знаменитої площі Гамбетти, і підноситься 
над містом вже понад п’ять століть [6]. У зв’язку з 
довготривалим будівництвом і частими перебудо-
вами в соборі територія, призначена під озеленен-
ня, було невеликою.

Цвинтар, який розміщувався праворуч від со-
бору, мав класичний вигляд — регулярне плануван-
ня, серед асортименту рослин переважали хвойні 
види, але зустрічались також і листяні [5].

У невеликому дворику замкнутого типу виро-
щувались лікарські трави, але з початком перебудов 
його було знищено. Те саме трапилось і з садом 
плодових дерев.

На даний час на території, яка оточує собор 
Андрія Первозванного у Бордо, зелені насадження 
відсутні.

За результатами проведених досліджень можна 
запропонувати концепцію покращення існуючого 
стану насаджень на території Кирилівської церкви 
Національного заповідника “Софія Київська”, яка 
була розроблена на основі наступних даних:

1) замірів розмірів існуючих об’єктів на тери-
торії Національного заповідника “Софія Київська” 
навколо Кирилівської церкви;

2) проведення подеревної інвентаризації іс-
нуючих кущових та деревних видів рослин;

3) проведення аналізу загущеності території, 
стану насаджень, стосовно їхнього віку, деформації 
крон, розміщення рослин у групах або окремих 
особин;

4) проведення фенологічного спостереження 
насаджень на території Національного заповідника 
“Софія Київська” навколо Кирилівської церкви, з 
метою аналізу зміни вигляду і стану насаджень в 
різні пори року;

іл. 3. Вхід до Кирилівської церкви  
з боку вул. О. Теліги
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5) дослідження історичних матеріалів функ-
ціонування даного об’єкта садово-паркового бу-
дівництва;

6) аналізу літературних джерел щодо характеру 
й особливостей зелених насаджень на території 
аналогічних об’єктів на території України;

7) аналізу літературних джерел, щодо характе-
ру й особливостей зелених насаджень на території 
аналогічних об’єктів на території Франції, які були 
сучасниками досліджуваного нами об’єкта.

Оскільки від великої колись території Кири-
лівського собору тепер залишилася лише невелика 
частина, для проектування нових насаджень майже 
немає вільного місця.

Спираючись на отримані дані, першочергови-
ми операціями, які необхідно провести на об’єкті 
досліджень, мають бути: очищення схилу від по-
рослевої рослинності клена та липи, а також від 
самосіву деревних і чагарникових порід. Нами 
пропонується здійснити окремі посадки деревних 
рослин, заповнюючи негармонійні пустоти.
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проеКтные предложения  
о реКонструКции насаждений  

возле КирилловсКой церКви  
в г. Киеве

алина Удовенко, анатолий кушнир
аннотация. В статье рассматривается вопрос сохране-
ния и реконструкции территории вокруг Кирилловской 
церкви — части Национального заповедника “София 
Киевская” в г. Киеве. Проанализированы характерные 
особенности планирования зеленых насаждений вокруг 
культовых зданий XII–XIII вв. Проведено сравнение ис-
следуемого объекта с аналогами на территории Украины 
и Франции. На основе проведенного исследования и 
анализа объекта в целом представлены проектные пред-
ложения по улучшению озелененной территории с уче-
том особенностей объекта и требований максимального 
сохранения видового состава растений.
Ключевые слова: Кирилловская церковь, Националь-
ный заповедник “София Киевская”, реконструкция.

developmenT schemes  
for reconsTrucTion of planTaTion 

around  sT. cyril church in Kyiv
Alina Udovenko, Anatoly Kushnir

annotation. This article talk about the reconstruction and 
conservation of  the garden aroun dthe St. Cyril’s church, 
in National Sophia’s area in Kiyv. It is an analyse of  the 
plant’s caracteristic saround the religious buildings XII–XIII 
century. It compared that studies on St. Cyril’s church with 
churches in Ukrainian and French territory. The author 
makes propositionon reconstruction with her analyse of  St. 
Cyril’s church’s caracteristics. But the wants preserving the 
maximum of  the garden’s area and the original caracteristics 
of  plant species.
Key words: St. Cyril’s church, National Sophia’s area, re-
construction.
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V A R I A

10–11 грудня 2015 року в Києві відбулася 
міжнародна наукова конференція “Методичні 
проблеми пам’яткоохоронних досліджень”, при-
свячена 20-річчю заснування Науково-дослід- 
ного інституту пам’яткоохоронних досліджень. 
Вона проходила в Національному заповідни-
ку “Софія Київська” і була доволі чисельною: 
у конференції взяли участь понад 70 учасників.  
З привітальним словом до конференції звер-
нулися перший заступник Міністра культури 
України І. Д. Ліховий, директор Націо нального 
заповідника “Софія Київська” Н. М. Куковаль-
ська, директор Києво-Печерського національно-
го історико-культурного заповідника Л. П. Ми - 
хайлина.

На конференцію прибули відомі науковці з 
Києва, Чернігова, Запоріжжя, Луцька, Харкова, 
Хмельницького, Жовкви, Чигирина, Переяслава-
Хмельницького, Львова, Чернівців, Кам’янця-

По дільського, Рівного, Бережан, директори і 
працівники історико-культурних заповідників, 
музейних установ, представники державних ор-
ганів охорони культурної спадщини, викладачі 
та аспіранти провідних київських вузів.

Про результати діяльності Інституту та пла-
ни на майбутнє розповіла директор Інституту, 
кандидат архітектури Ольга Пламеницька, яка 
підвела підсумки роботи Інституту за минулі 
20 років та наголосила про доцільність якісних 
змін у роботі установи. Інститут, який на сьогод-
ні є провідною науковою пам’яткоохоронною 
установою Міністерства культури, повинен зай-
матися не лише прикладними, але й фундамен-
тальними теоретичними дослідженнями, вдоско-
наленням нормативно-ме тодичної та правової 
бази пам’яткоохоронної діяльності, що, в свою 
чергу, підвищить рівень науково-прикладних ро-
біт. Ольга Пламеницька наголосила на тому, що 

ювІлейНа коНфереНцІЯ 
“МеТодИчНІ проБлеМИ  

паМ’ЯТкоохороННИх доСлІджеНь”

У президії: директор інституту О. Пламеницька, директор Державного історико-архітектурного  
заповідника у Жовкві В. П. Герич, член-кореспондент АН Молдови, доктор мистецтвознавства  

М. О. Шлапак, перший заступник Міністра культури України І. Д. Ліховий
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Виступає директор інституту  
О. А. Пламеницька

Пленарне засідання. Доповідає директор 
Василівського історико-архітектурного музею-
заповідника “Садиба Попова” В. М. Стойчев

Обговорення в кулуарах: директор інституту, кандидат 
архітектури О. Пламеницька, доктор мистецтвознавства 
М. О. Шлапак, доктор історичних наук С. О. Бєляєва

Секційне засідання. В перших рядах зліва направо: провідний науковий співробітник  
Інституту культурної спадщини АН Молдови В. Лупашку, доктор технічних наук, професор КНУБА  

О. І. Сингаївська, начальник відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради О. Д. Пушкова, 
завідувач відділу НДІ пам’яткоохоронних досліджень І. В. Сьомочкін

Інститут, який розпочинає новий відрізок професій-
ного шляху, доцільно перейменувати на Український 
науково-дослідний інститут культурної спадщини 
імені Миколи Макаренка. Ім’я науковця, археолога 
і мистецтвознавця, представника української інте-
лігенції має повернутися з забуття і стати символом 
професійної чесності науковця-пам’яткоохоронця.

Учасники конференції одностайно підтримали 
Інститут в його бажанні розширити нау кову діяль-
ність, а також перейменувати установу на “Україн-
ський науково-дослідний інститут культурної спадщи-
ни імені Миколи Макаренка”. Конференція прийняла 
відповідну резолюцію. До неї приєдналася низка 
пам’яткоохоронних установ, що надіслали листи під-
тримки цього важливого кроку в житті Інституту.
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Під час Круглого столу. Виступає М. В. Потупчик, завіду вач сектору охорони культурної спадщини  
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації

ювілейна конференція “Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень”

Співробітники інституту після закриття конференції. Зліва направо: 
І. Литвиненко, О. Панченко, М. Лісова, О. Пламеницька, Ю. Лашманова, В. Григоренко,  

М. Болгарова, Ю. Кравчук, С. Черновол, А. Шамраєва

На конференції було виголошено понад 
тридцять доповідей. Більшість з них супрово-
джувалася відеорядом. Реставратори, історики, 
мистецтвознавці, археологи, архітектори поділи-
лись останніми результатами своїх наукових здо-
бутків, досвідом практичної роботи, порушили 
важливі проблеми пам’яткоохоронної сфери. За 
результатами виступів відбулася цікава й змістов-
на дискусія в рамках Круглого столу, присвячено-
го проблемам формування Державного реєстру 
пам’яток, пам’ятко охоронному законодавству, 

методичним і практичним питанням збереження 
спадщини.

Проблеми охорони та збереження культур-
ної спадщини обговорювалися під час пленар-
ного та секційних засідань, на Круглому столі, 
в кулуарах та під час дружнього фуршету, який 
проходив у залі зі стендовою експозицією чис-
ленних робіт інституту. Учасникам конферен-
ції було роздано кількасот примірників видань 
інституту, присвячених проблемам культурної 
спадщини.
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РЕЗОЛюцІЯ МІжНАРОДНОї НАуКОВОї КОНфЕРЕНцІї 
“МЕТОДИчНІ ПРОбЛЕМИ ПАМ’ЯТКО ОХОРОННИХ ДОСЛІДжЕНь”

 присвяченої 20-річчю Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень 
10–11 грудня 2015 р. 

 м. Київ

Ставлення суспільства, влади до своєї куль-
турної спадщини стає мірилом його соціальної 
зрілості, демократичної орієнтації у його роз-
витку.

 Державна політика у сфері охорони є важ-
ливим чинником державної безпеки, а отже 
потребує кваліфікованого наукового супрово-
ду і державної підтримки. Наразі Інститут па-
м’яткоохоронних досліджень є базовою науко-
вою структурою Міністерства культури України. 
Від рівня організації та ступеня оснащення Ін-
ституту залежить ефективність його роботи і ро-
боти профільних підрозділів Міністерства куль- 
тури.

 Цього року інституту виповнилося 20 років. 
Підводячи підсумки своєї діяльності, Інститут  
поставив питання про доцільність якісних змін 
у роботі установи, розширенні проблематики 
наукових досліджень, підвищенні якості розро-
бок.

Проблематика збереження нерухомої куль-
турної спадщини виходить за межі суто при-
кладних робіт, охоплюючи науково-пошукову, 
науково-теоретичну і нормативно-методичну 
діяльність. Вона потребує проведення концеп-
туальних істо рико-архітектурних, історико-міс-
тобудівних, мис тец твознавчих, археологічних, 
підводних археологічних, гідрографічних то-
пографічних, та технологічних досліджень па-
м’яток, розроблення методології збереження 
спадщини.

 Відтак Інститут повинен здійснювати не 
лише прикладні розробки, але й фундаментальні 
теоретичні дослідження, вдосконалювати нор-
мативно-методичну та правову базу па м’ятко-
охоронної діяльності, що, у свою чергу, підви-
щить рівень нау ково-прикладних робіт.

 У наш складний час, коли формується гро-
мадянське суспільство, а фахівці перевіряються 
на чесність, моральність та вірність науковим 
принципам, доречно вшанувати незаслужено 
призабутого патріота, науковця, археолога і мис-
тецтвознавця, представника української інтелі-
генції Миколу Макаренка, розстріляного НКВС  
1938 року за те, що він мав відвагу заперечити уря-
дове рішення щодо знесення унікальної па м’ятки 
культурної спадщини Київської Русі — Ми- 
хайлівського Золотоверхого монастиря. У 2017  
році виповниться 140 років з дня народження 
Миколи Макаренка. Його ім’я має повернутися 
з забуття і стати символом професійної чесності 
науковця-пам’яткоохоронця.

 Учасники конференції приймають резолю-
цію, якою підтримують Інститут в його бажанні 
розпочати новий відрізок професійного шляху, а 
також перейменувати установу на “Український 
науково-дослідний інститут культурної спадщи-
ни імені Миколи Макаренка”.

Резолюцію одностайно прийнято учасника-
ми пленарного засідання конференції 10 грудня 
2015 року.

11 грудня гостям було запропоновано екс-
курсію по Національному заповіднику “Софія 
Київська”. Частина учасників конференції про-
слухала короткий навчальний курс для фахів-

ців сфери охорони культурної спадщини щодо 
державного обліку об’єктів культурної спадщини 
та формування Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України.
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СЬКОГО МЕМОРАНДУМУ”

вечерський в.в. Тетраконхові храми у Візантії та в Україні
Зливкова О.О. Містобудівні особливості забудови паркової дороги в м. Києві
ленченко в.О. Невідомий проект церкви для Запорозької Січі 1764 року
лосицький Ю.г. До питання архітектурних копій у відтворенні національного архітектурного спадку
романченко О.д. Дерев’яний костел німців-колоністів у Гросс-Вердері на Чернігівщині
Прибєга л.в. До питання типологічної класифікації пам’яток дерев’яної храмової архітектури України
томілович л.в. Парки Києва. Голосієво
Шулешко і.в. Метеорологічна обсерваторія Київського університету

розділ iii. археолоГічна та історична спадщина
Осадчий P.M. Укріплене поселення біля с. Корнин
Бобровський т.а., чуєва к.є. Нововідкрита печерна церква з фресками візантійського часу в південно-

західному Криму (попередні результати першого сезону досліджень)
Борисенко О.є. Походження Петра Конашевича Сагайдачного
калугін П.м. Пам’ятники морської слави в Україні
кожушко О.а., ієвлєва в.П. Проблеми охорони об’єкта культурної спадщини — садиби В.І. Немировича-

Данченка в с. Нескучному Донецької області
горбик в.О., денисенко г.г. Видатні українці у зарубіжному світі: Некрополь

розділ iv. науКова і технічна спадщина
ієвлєва в.П. Охорона нерухомої спадщини у сфері науки і техніки в Україні
татарчук в.в. Політехнічний музей (м. Москва) — головний хранитель пам’яток науки й техніки

розділ v.  науКово-методичні та праКтичні розроБКи  
нді пам’ятКо  охо ронних досліджень  
у сФері охорони Культурної спад щини

Бобровський т.а. Методологічні аспекти визначення охоронюваних археологічних територій
аракелян м.а., Заклунна т.П., клочко в.і. Методичні рекомендації щодо музеєфікації археологічних об’єктів
Бобровський т.а. Проект порядку розроблення науково-проектної документації щодо визначення меж 

територій та зон охорони пам’яток археології, а також режимів їх використання
сердюк О.м., градун е.Ю. Музеєфікація комплексних пам’яток на основі досвіду розроблення програми 

науково-проектних, реставраційних та реабілітаційних робіт із консервації пам’яток археології, му-
зеєфікації та відновлення пам’ятних місць, пов’язаних із історією Запорозького Козацтва
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праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 2. — Частина 1. — К.: АртЕк, 2006. — 255 с.: іл.
Вступне слово

розділ i. міжнародні пам`ятКоохоронні аКти
ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ про охорону археологічної спадщини (переглянута)
ЮНЕСКО. КОМІТЕТ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ. Провідні настанови щодо втілення у життя Кон-

венції про всесвітню спадщину
ЄВРОПЕЙСЬКА ЛАНДШАФТНА КОНВЕНЦІЯ

розділ ii. пам’ятКоохоронна справа
сердюк О.м. Попередній Список всесвітньої культурної спадщини.  Проблеми та перспективи
Прибєга л.в. Коментар до Рекомендації UNESCO про збереження краси і характеру пейзажів та місце-

востей
клочко в.і. Проблеми охорони пам’яток археологічної спадщини в Україні
томілович л.в. Методичні рекомендації щодо обліку, проведення обстеження стану пам’яток садово-

паркового мистецтва та заходів щодо їхнього збереження та використання
ієвлева в.П. Методичні рекомендації з визначення та обліку нерухомих пам’яток науки і техніки
касяненко і.О. Методологічні та правові засади віднесення культурних ландшафтів до об’єктів культурної 

спадщини
Бобровський т.а. Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони нерухомих об’єктів архе-

ологічної спадщини
калугін П.м., Попельницький О.О.. Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони пам’яток 

історії
Звіряка а.і. Досвід паспортизації об’єктів культурної спадщини Національного заповідника “Батьківщина 

Тараса Шевченка”
манаев а.Ю. Проблемы охраны памятников контексте нормативных актов органов власти АР Крым 

(1991–2005 гг.)
соломонова т.р. Становлення державної системи охорони пам’яток історії, культури та природи на По-

діллі (1917–1922)
розділ iii. архітеКтурна та містоБудівна спадщина

вечерський в.в. Київський “вінок несмаку і дивоглядів”
скібіцька т.в. Втрати автентичності об’єктів культурної спадщини внаслідок реконструкцій, виконаних 

під виглядом легітимних реставрацій та реабілітацій (на прикладах пам’яток архітектури Києва)
Прибєга л.в. Сучасна архітектура в історичному середовищі міста. Концептуальний аспект
духовичный г.с. Исторический Киев как объект стилеразрушения (особенности стилеобразования 

архитектуры Киева конца ХХ — начала ХХІ века)
ленченко в.О. Маловідомий план Бахчисарая 1737 року
вечерський в.в. До історії формування методики пам’яткоохоронних досліджень старовинних міст в 

Україні
Прибєга П.в. Історико-типологічні особливості пам’яток оборонної архітектури України ХІІІ–ХVIІІ ст.
скібіцька т.в., Шулешко і.в. Астрономічна обсерваторія Київського університету: до питання історії осво-

єння ділянки, проектування та спорудження (1838–1880-ті рр.)
водзинский е.е., тыманович е.в. Охрана исторической и природной среды Генуэзской крепости  

в Судаке

праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 2. — Частина 2. — К.: АртЕк, 2007. — 167 с.: іл.
розділ iv. археолоГічна та історична спадщина

клочко в. і., Парамонов в.а. “Мергелева гряда”
Бобровський т.а., вайнер Б.У. Монастирський печерний комплекс поблизу смт Диканька Полтавської об-

ласті (за результатами спелео-археологічних досліджень 2005 р.)
михальчишин і.р. Пам’яткоохоронні археологічні розвідки у межиріччі верхів’їв рік Південний Буг і 

Збруч
солопченко О.О., дзима в.в. Історія формування Шевченківського меморіалу на Тарасовій горі в м. Каневі 

(до питання повернення хреста на могилу Тараса Шевченка)
сушко в.а. Українська хата на Слобожанщині (будівельний та світоглядний аспекти)
кучугура л.і. Дослідження видатного українського археолога М.О. Макаренка в м. Маріуполь у 1930–1933 

роках
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праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень (1997–2014)

розділ v. науКова і технічна справа. неКрополі. ландшаФти. парКи
ієвлева в.П. Історичні виробничі об’єкти київського Подолу в сучасній структурі міста
кожушко О.а., Зливкова О.О. Бахчисарайський Свято-Успенський монастир — спільний витвір людини 

і природи
Зливкова О.О., Звіряка а.і. Некрополі печерного Свято-Успенського чоловічого монастиря в м. Бахчи-

сарай
томілович л.в. Парк “ОЛЕКСАНДРІЯ”: історія створення, юридичний статус, проблеми охорони
Фурманова Ю.г., Остапенко м.а. Ландшафтно-исторические особенности и необходимость их учета при 

организации территории Национального заповедника “Хортица”
харлан О.в. До історії церкви святого Архістратига Михаїла села Грушівка Вишетарасівської волості 

Катеринославського повіту

праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 3. — К.: Фенікс, 2007. — 487 с.: іл.
розділ і. міжнародне пам’ятКоохоронне заКонодавство

касяненко і.О. Методичні рекомендації щодо підготовки пропозиції на занесення пам’яток до Списку 
всесвітньої спадщини

Сандомерська декларація
Віденський меморандум
Декларація про зберігання історичних міських ландшафтів

розділ іі. архітеКтурна та містоБудівна спадщина
сердюк О.м. Деякі особливості планування розвитку території Києва ХІХ — початку ХХ ст.
мокроусова О.г., скібіцька т.в. Рідкісна пам’ятка “північного модерну” в Києві по вул. Червоноармійській, 14  

(у контексті історії формування забудови садиби 1858–1912 рр.)
мельник в.П. Збереження культурної спадщини. Переяславський Вознесенський собор
корнієнко в.в. Пам’ятки епіграфіки південно-східного фасаду північної сходової вежі Софії Київської в 

контексті її побудови
Прибєга л.в. До питання визначення та класифікації об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини
набок л. Історія містобудівництва Переяслава: ХVІІ–ХХ ст.
кербуд т.в. Історія реставрації будинку Генерального судді В. Кочубея в м. Батурині
харлан О.в. Природно-кліматичні фактори і територіально-історичні передумови виникнення архі-

тектурно-планувальних традицій на території колишніх Вольностей Запорозьких
томілович л.в. Парк “Олександрія”: особливості розпланування і стилістики
скібіцька т.в. Архітектор Іван Іванович Бєляєв (1872–1913). Біографічний нарис
вечерський в.в. Гетьман К. Розумовський і пам’ятки пов’язані з його діяльністю
Зливкова О.О., Шулешко і.в. “Соцмісто”. До історії забудови Київського Лівобережжя
ленченко в.О. Луганщина та Південна Україна у картографії ХVІІ–ХІХ ст.

розділ ііі. археолоГічна та історична спадщина
Попельницький О.О., Осадчий р.м. Археологічні та етнографічні заповідники Великопольського і Ниж-

ньоселезького воєводства Польщі
вортман д.Я. Читаючи топонімічний довідник
Бобровський т.а., Балакін с.а. Археологічні дослідження на території Ближніх печер Києво-Печерської 

лаври у 2006 р.
ващенко м.Ю. До інтерпретації однієї давньоруської споруди на території “Міста Володимира” у Києві

розділ іv. науКова і технічна спадщина
Штрайхер в.й., ієвлева в.П. Пам’ятка всесвітнього значення — Дуга Струве в межах України
ієвлева в.П. Міжнародний досвід створення музеїв із застосуванням об’єктів науки і техніки

розділ v. пам’ятКоохоронна справа
калугін П.м. Методичні рекомендації щодо уніфікації найменувань пам’яток історії та монументального 

мистецтва відповідно до чинного пам’яткоохоронного законодавства
савостіна л.є. Про затвердження нової форми статистичної звітності (адміністративні дані) “Звіт про 

нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини”
Зубкова є.Ф. База даних нерухомих пам’яток культурної спадщини в Україні
Попельницький О.О. Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів монументаль-

ного мистецтва
скібіцька т.в., Шулешко і.в. Методичні рекомендації щодо розроблення історичних (історико-архітектур-

них) довідок
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сердюк О.м., Шулешко і.в. Методичні рекомендації щодо визначення засад застосування критеріїв гро-
шової оцінки нерухомих пам’яток

праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 4. — К.: Фенікс, 2008. –510 с.: іл.
Вступне слово

розділ і. міжнародне пам’ятКоохоронне заКонодавство
Конституція Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури
Декларація IКOMOС про відзначення 50-ї річниці Всесвітньої декларації прав людини
Принципи складання справ документальної фіксації монументальних витворів, архітектурних ансамблів 

та місць
розділ іі. архітеКтурна та містоБудівна спадщина

сердюк О.м. До питання планувально-просторової організації київського житлового інтер’єру наприкінці 
ХІХ — поч. ХХ ст.

вечерський в.в. Українські театральні будівлі віденських архітекторів Ф. Кельнера і Г. Гельмера: історико-
архітектурний контекст

вортман д.Я., нікітіна в.і. Маловідомий план околиць Києва 1753 року
Звіряка а.і. Ландшафтні особливості м. Києва
Зливкова О.О., Звіряка а.і. Ландшафтні особливості території Міжнародного дитячого центру “Артек”
ієвлева в.П. Малоповерхова житлова забудова Києва (робітничі селища) 1930 — 1950-х років
кондратьєва О.в. Церква святих Кирила і Мефодія: архітектурний скарб епохи модерну на Луганщині
томілович л.в. Садиба Енгельгардтів-Моссаковських в с. Будище Звенигородського району Черкаської 

області: історія створення та значення для вітчизняної культури
розділ ііі. археолоГічна спадщина

Бобровський т.а. До створення церковно-археологічної музейної експозиції “Історія лаврських печер” в 
Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі

Филиппенко а.а., кравченко Э.а., Ушаков с.в. Поселение кизил-кобинской культуры “Трактирный мост”
Осадчий р.м. Історіографія вивчення посуду черняхівської культури
Филипчук м. Природно-топографічні умови розташування Пліснеська
довгань П. Буський археологічний комплекс: стан та перспективи дослідження

розділ iv. пам’ятКи історії та монументальноГо мистецтва
денисенко г.г. З історії дослідження пам’яток воєнної історії: діяльність громадських організацій на поч. 

ХХ ст.
ленченко в.О. Нехворощанський монастир Запорозької Січі
литвинчук ж.г. Роль А.Н. Муравьева в судьбе Андреевской церкви
мірошниченко м.О. Зображення церковних таїнств (на прикладі Андріївської церкви в Києві)
Янченко л.в. Наявність проповідницької кафедри у православному храмі
Янчецька О.в. До питання іконографії декору бані християнського храму (на прикладі Андріївської церк-

ви)
розділ v. науКова і технічна спадщина

ієвлева в.П. До питання охорони науково-технічної спадщини Києва
кобзар в.в. Корифей водопровідної справи та архітектор (до 150-річчя від дня народження Василя Іва-

новича Зуєва)
кобзар в.в. Локальні і відомчі системи водопостачання та водовідведення в м. Києві наприкінці ХІХ ст. —  

на поч. ХХ ст.
розділ vі. пам’ятКоохоронна справа

Бобровський т.а. Проект зон охорони пам’ятки археології “Городище Тіра-Білгород” у м. Білгород-
Дністровському Одеської області

вечерський в.в. Генеральний план розвитку Національного архітектурно-історичного заповідника “Чер-
нігів стародавній”

ієвлева в.П. Методичні рекомендації щодо музеєфікації нерухомих пам’яток науки і техніки
кожушко О.а. Щодо визначення зон охорони пам’ятки історії “Меморіальний комплекс “Савур-

могила”
михальчишин і.р. Методичні рекомендації по складанню паспортів на пам’ятки археології
музиченко О. Національний музей медицини України: становлення, розвиток і функціонування на су-

часному етапі
Попельницький О.О., стоянов Ф.Ф. Інвентаризація пам’яток історії м. Одеси
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Прибєга л.в. Сутність та зміст поняття “охорона” в архітектурному пам’яткознавстві
гуцал а.Ф. До питання створення археологічного музейного комплексу у Позбруччі
Збруцький О.м. Оборонна система палацового комплексу князів Сангушків у м. Ізяслав Хмельницької 

обл. Північно-західний бастіон

праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 5. — К.: Фенікс, 2010. –367 с: іл.
вечерський в.в. Сторіччя Григорія Логвина

розділ і. міжнародний досвід
Резолюції 16-тої Генеральної асамблеї Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ІСOМOS) 

Квебекська декларація зі збереження духу місця
кириленко л.м. Система державного управління у сфері охорони культурної спадщини в європейських 

країнах
розділ ii. архітеКтурна та містоБудівна спадщина

сердюк О.м. Типологія київського житла в другій половині ХІХ — початку XX століть
вечерський в.в., томілович л.в., єрзіна і.в., кожушко О.а. Історико-містобудівні дослідження Василь- 

кова
харлан О. Дослідження Покровської церкви села Рубанівське на Дніпропетровщині
мокроусова О.г., скібіцька т.в., савчук г.м. Вулиця Костьольна у м. Києві — перша комплексна пам’ятка 

архітектури та містобудування: досвід підготовки науково-проектної та облікової документації для 
включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Юрченко с.Б. Про атрибуцію дзвіниці Самарського монастиря
розділ iii.  археолоГічна, історична, ландшаФтна,  

науКова і технічна спадщина
Осадчий р.м. Програма музеєфікації археологічного комплексу “Мергелева гряда”
ієвлева в.П. Вплив історичних інженерних споруд на формування Київського міського ландшафту
кузяк а.г., кобзар а.в. Киевский Укрепрайон (КиУР)
Звіряка а.і., вечерський в.в. Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра як ландшафтна 

пам’ятка
томілович л.в. Історичні садиби Вінниччини

розділ iv. пам’ятКоохоронна справа
Бобровський т.а. Звіряка а.і. Зони охорони лісопарку “Яловщина” у м. Чернігові
сердюк О.м., Попельницькмй О.О. Досвід розроблення проекту плану управління Меморіальним парком-

музеєм “Фортеця” у м. Ізмаїл Одеської області
вечерський в.в., Бобровськнй т.а. Порядок визначення та затвердження меж і режимів використання зон 

охорони пам’яток
Попельницький О.О. Історико-містобудівні дослідження міста Тульчин Вінницької області
водзинськкй є.є. Охорона ландшафтів як складова збереження культурної спадщини
савостіна л.є. Проект рекомендацій щодо проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини, 

що включені до переліків пам’яток історії та культури, відповідно до Закону Української РСР “Про 
охорону і використання пам’яток історії та культури”

Попельницький О.О. Проект методичних рекомендацій щодо музеєфікації пам’яток історії
дорофієнко і.П. Про значення робіт з реставрації монументального мистецтва в пам’ятках архітектури 

України, виконаних фахівцями корпорації “Укрреставрація”
скібіцька т.в. Євгенія Василівна Горбенко

розділ v.  нормативні доКументи у сФері охорони Культурної  
спад щини

Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів археологічної спадщини
Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів історії
Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів монументального мистецтва
Методичні рекомендації щодо музеєфікації пам’яток археологічної спадщини
Методичні рекомендації щодо розроблення історичних (історико-архітектурних) довідок

праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 6. — Вінниця: ДП “Державна картографічна фабрика”, 2011. — 575 с.: іл.
Від редакційної колегії
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розділ і. архітеКтурна та містоБудівна спадщина
вандюк О.П., харлан О.в., єрзіна і.в. Історико-містобудівні дослідження м. Горлівка
вара О.а. Архітектурна спадщина національних меншин на території м. Вінниці
мокроусова О.г. Станція швидкої медичної допомоги по вул. Рейтарській, 22 — видатна пам’ятка архітек-

тури. До історії невідомого конкурсу
сердюк О.м. Огляд стану охорони та використання пам’яток житлової архітектури Києва другої половини 

ХІХ — початку ХХ ст.
сердюк О.м. Житлова забудова урочища Гончарі-Кожум’яки. Історичне та містобудівне значення
скібіцька т.в. Київський класицизм втрачає історичну відповідність: житловий будинок на вул. Хорива, 

16/7 (до питання порушень автентичності об’єктів культурної спадщини на території Державного 
історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”)

харлан О.в. Православні сакральні споруди Горлівки в контексті архітектурно-містобудівних досліджень 
міста
розділ іі.  археолоГічна, історична, ландшаФтна, науКова  

і технічна спадщина
Бобровский т.а., грек и.О. Пещерные комплексы Каппадокии: итоги и перспективы исследований
вара О.а. Зони охорони Меморіалу працівникам органів внутрішніх справ, загиблим при виконанні 

службових обов’язків (м. Київ)
джос в.с. Охоронно-дослідницькі роботи на пісковиковому пагорбі “Кам’яна Могила” у 2009 році
ієвлева в.П. Київському метрополітену — 50 років
кондратьєва О.в. Іконостас Кирило-Мефодіївської церкви: творчий доробок Лаврської іконописної май-

стерні доби модерну. Історико-мистецький контекст
рішняк О., садова-мандюк О., стріленко Ю. Реставрація античних фресок зі склепу некрополя Херсонеса 

Таврійського
стріленко Ю.м., козюба в.к. Дослідження будівельних розчинів Десятинної церкви
стріленко Ю.м. До створення “Атласу стародавніх будівельних матеріалів і технологій”
томілович л.в. Обсерваторна гірка в м. Києві: досвід взяття на державний облік визначного місця як 

комплексного об’єкта історико-культурної спадщини
розділ ііі. пам’ятКоохоронна справа

вечерський в.в. Нормативні і методичні засади розроблення Генеральних планів розвитку заповідників
Звіряка а.і. Методичні рекомендації щодо заповнення облікової картки об’єкта культурної спадщини 

за видом “історичний” (історичне поховання) та паспорта об’єкта культурної спадщини за видом 
“історичний” (історичне поховання) (проект)

Звіряка а.і. Методичні рекомендації щодо заповнення облікової картки об’єкта культурної спадщини за 
видом “ландшафтний” та паспорта об’єкта культурної спадщини за видом “ландшафтний” (про-
ект)

михальчишин і.р. Методичні рекомендації по складанню паспортів та облікових карток на об’єкти куль-
турної спадщини за видом “археологічні” (проект)
розділ іv.  матеріали міжнародної науКової КонФеренції “методичні 

проБлеми пам’ятКоохоронних досліджень”, м. Київ, 2010 р.
алексєєв О.О. Погодження земельних відводів органами охорони культурної спадщини
Бреяк О.в. Невідомі пам’ятки Київщини. Троїцька церква села Гостролуччя (1784–1787)
водзинський є.є. Методичний аспект виявлення та охорони містобудівної спадщини та її пейзажно-

видових якостей
герич в.П. Охорона культурної спадщини в Україні і Польщі — порівняльний аналіз
денисенко г.г. Концептуальні засади висвітлення воєнної історії у “Зводі пам’яток історії та культури 

України”
дровосєкова О.в. Методика і практика популяризації культурної спадщини (з досвіду роботи Запорізького 

обласного центру охорони культурної спадщини)
Закружецька а.Ю. Інвентаризація пам’яток археологічної спадщини м. Керчі
Звіряка а.і. Методика підготовки облікової документації на ландшафтні об’єкти культурної спадщини
Зливкова О.О., вара О.а. Методичні засади проведення інвентаризації пам’яток Центрального історичного 

ареалу м. Вінниці
іванов с.в., курганська к.Ю. Деякі термінологічні аспекти визначення предмета охорони історичних 

об’єктів культурної спадщини
ієвлева в.П. Методичні особливості визначення охоронного зонування м. Керчі
казаков в.л. Критерії хронологічної ідентифікації об’єктів індустріальної спадщини (на прикладі Крив-

басу)
ковпаненко н.г. Актуальні питання висвітлення пам’яток монументального мистецтва у “Зводі пам’яток 

історії та культури України”
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литвинчук ж.г. Подарунок до ювілею Андріївської церкви
лук’янова О.О. Методичні засади експозиційної діяльності у сучасних музейних установах
манаев О.Ю. Градостроительное наследие Симферополя: к вопросу разработки историко-архи тектурного 

опорного плана города (методический аспект)
михайлишин О.л. Проблема охорони архітектурної спадщини Волині міжвоєнної доби (методичний 

аспект)
морозова е.Б. Промышленная архитектура как объект архитектурного наследия: методология исследо-

вания
наговіцина а.м., сиволап н.м. Проблеми об’єктивності висвітлення історичних подій на прикладі історії 

с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області
Осадчий р.м., черновол с.є. Методика дослідження та інвентаризація земляних укріплень Київської фор-

теці
Пацюк в.с. Музеєфікація об’єктів індустріальної спадщини Кривбасу як одна з передумов розвитку ін-

дустріального туризму в регіоні
Переверзєв с.в. Проблеми та перспективи археологічних досліджень в зоні відчуження
Побуцький с.О. Церковно-археологічна спадщина Галича в контексті методичних проблем пам’ятко-

охоронних досліджень
резніков в. Проблема збереження пам’яток ранньої залізної доби на території Харківської області за 

2004–2009 рр.
рудика н.м. Поняття “скарб” в законодавстві України і методика його застосування в практиці
савостіна л.є., Попельницький О.О. Проблеми формування державного реєстру нерухомих пам’яток 

України
самойленко в.г. Информация об участии в работе XVI курса Международной летней школы “Несвиж-

ская академия”
толкачов Ю.і., крамарова с.О. Знахідки предметів матеріальної культури на території Меджибізького 

замку
томілович л.в. Історичні садиби Брацлавщини: проблеми дослідження, збереження та викорис- 

тання
Шидловський П.с., хоптинець м.О. Проблеми дослідження та охорони археологічного комплексу пам’яток 

“Великий Дивлин”
Шпаковський с.м. Методичні аспекти паспортизації об’єктів культурної спадщини у Хмельницькій об-

ласті на прикладі паспортизації об’єкта “Садиба Патона”
Якименко н. Майбутнє культурної спадщини України в дзеркалі громадської думки (методика досліджен-

ня)
Яценко с.м., снитко і.О., лобко О.г. Досвід проведення інвентаризації пам’яток археології Миколаївської 

області на прикладі Миколаївського району

праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 7. — К.: Фенікс, 2012. — 605 с.: іл.
дудкіна л.м., жарких м.і. Пам’яті Валерія Павловича Дудкіна (1943–2011)
вайнер Б.У. Мій друг Валерій Дудкін

розділ і. міжнародний досвід
кириленко л.м. Міжнародні документи з питань збереження культурної спадщини Паризька деклара-

ція “Про культурну спадщину як рушійну силу розвитку” “Дублінські принципи спільні прин- 
ципи”

Спільні принципи ІСОМОS-ТІССIN щодо збереження спадщини промислових об’єктів, споруд, зон і 
ландшафтів

Принципи Валлетти з охорони та управління історичними містами, селищами і міськими районами
Заключне комюніке. Результати 17-ї Генеральної Асамблеї ІСОМОS

розділ ii .  архітеКтурна, містоБудівна, археолоГічна, історична, ланд-
шаФтна спадщина

Біленкова с.в. Чернівецький період творчого життя віденського архітектора ГУБЕРТА ҐЕССНЕРА
Бобровський т.а. Спелео-археологія як галузь археологічної науки
жам О. Життя, присвячене збереженню та популяризації історико-культурної спадщини
денисенко г.г. Підготовка “Зводу пам’яток історії та культури України”: регіональний аспект
Закружецька а.Ю. Інвентаризація пам’яток археології міста Переяслав-Хмельницький
Звіряка а.і. Білгород-Дністровська (Аккерманська) фортеця
Зливкова О.О. Основні етапи історико-містобудівного розвитку м. Києва
могитич р.і. Про власні назви кам’яниць Львівського середмістя
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стріленко Ю.м. Богданова церква — дослідження первісного вигляду під час реставрації 2006– 
2007 рр.
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опыт этнографического подхода
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розділ і.  пам’ятКоохоронна справа та дослідження  
оБ’ЄКтів Культур ної спадщини

вара О.а. Пам’яткоохоронне зонування за результатами інвентаризації та матеріалами історико-архі-
тектурного опорного плану міста Миргорода

вечерський в.в. Історико-архітектурний опорний план м. Суми
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денисенко О.а. З історії становлення пам’яткоохоронного законодавства в Українській Державі (1918 р.)
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молочкова н.м., ніщук л.О., кравченко О. л, дишлик О.П., рибін в.Ф. Комплексні дослідження Андріївської 
церкви та пагорбу в ході ремонтно-реставраційних робіт

морозова е.Б., морозов в.Ф. Гродненские королевские мануфактуры — первые промышленные поселения 
на белорусских землях

мохонько л.м. Використання світового досвіду музейної справи в сучасному розвитку суспільства
Підставка р.в. До питання авторства оборонних споруд та палацу Збаразького замку
собчук в.в. Національна археологічна спадщина Кіровоградщини: спроба ревізії
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Uścinowic J. Kulturowo-historyczne i aksjologiczne uwarunkowania rekonstrukciji wnętrz zabutkowei cerkwi 

prawosławnej Zwijastowania Przenajświętzej Bogorodzicy w Supraślu
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історичних територій у зоні композиційно-просторового впливу Ханського палацу
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розділ iii. КласиФіКатор пам’ятоК (оБ’ЄКтів) археолоГії
Класифікатор пам’яток (об’єктів) археології (розділ “Археологічні об’єкти у структурі автоматизованої 
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Перелік праць Є.Є. Водзинського



– 302 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

моноГраФії
Бобровський т.а. Підземні споруди Києва. АртЕк. — К., 2007. — 176 с.
вечерський в.в. Пам’ятки архітектури й містобудування лівобережної України”. — К.: Видавничий дім 

А.С.С, 2005. — 585 с.
вечерський в.в. Фортеці і замки України. — К., 2011. — 664 с.
ієвлева в.П. Пам’ятки індустріального розвитку м. Києва кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. — К., 

2008. — 248 с.: іл.
клочко в.і. Озброєння та військова справа давнього населення України: 5000–900 рр. до Р.Х. —  К.: 

АртЕк., 2006. — 336 с.
сердюк О.м. Київське житло другої половини ХІХ — початку ХХ століття. — Київ–Львів: Центр Європи, 

2010. — 608 с.
томілович л.в. Історичні садиби Вінницької області. — К., 2011. — 220 с.
томілович л.в. Історичні садиби Житомирської області. — К.: Фенікс, 2012. — 168 с.

КолеКтивні моноГраФії
Історико-містобудівні дослідження Одеси. — К.: Фенікс, 2008. — 156 с. Історико-містобудівні дослідження 

Чернівців. — К.: Фенікс, 2008. — 106 с.
Історико-містобудівні дослідження: Васильків, Ізмаїл, Вінниця, Горлівка. — К., 2011. — 276 с.
Історико-містобудівні дослідження Керчі. — К., 2011. –180 с.
Історико-містобудівні дослідження Києва. — К.: Фенікс, 2011. — 454 с.
Історико-містобудівні дослідження: Суми, Миргород, Корець. — К.: Фенікс, 2013. — 334 с.
Історико-культурні заповідники. Генеральні плани розвитку заповідників: Національного архітектурно-

історичного заповідника “Чернігів Стародавній”, Національного історико-меморіального заповідника 
“Биківнянські Могили”, Національного історико-археологічного заповідника “Кам’яна могила”, 
Державного історико-культурного заповідника “Тустань”. — К., 2011. –292 с.

Історико-культурні заповідники. Плани організації територій: Національного Києво-Печерського 
історико-культурного заповідника, Національного історико-етнографічного заповідника “Переяс-
лав”, Державного історико-культурного заповідника “Посулля”. — К.: Фенікс, 2011. — 192 с.

Історико-культурні заповідники. Плани організації територій: Національний заповідник “Софія Ки-
ївська”, Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”, Шевченківський 
національний заповідник у м. Каневі. СПД Павленко. — К., 2014. — 256 с.

Історико-культурні заповідники. Номінаційні досьє об’єктів культурної спадщини, що запропоновані 
Україною для занесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. — К., 2014. — 280 с.

довідниКи
жарких м.і.. Бібліографія старої України 1240–1800 у десяти зошитах (восьми томах) / М.І. Жарких ; 

Ін-т пам’яткоохоронних досліджень. — К., 1998–2002. –
Зошит 1. — К., 1998. — 240 с.
Зошити 2–3 — К., 2000. — 216 с.
Зошит 4. — К., 2000. — 236 с.;
Зошити 5–6. — К., 2001. — 199 с.;
Зошит 7. — К., 2001. — 172 с.
Зошит 8. — К., 2002. — 368 с.
Зошити 9–10. — К., 2002. — 455 с.
Пам’ятки історії та монументального мистецтва Луганської області. — К.: Фенікс, 2007. — 148 с.
Пам’ятки і пам’ятні місця, пов’язані з ім’ям великого письменника М.В.Гоголя в Україні. — К.: Фенікс, 

2008. — 128 с.
Міжнародні засади охорони нерухомої культурної спадщини. — К.: Фенікс, 2008. — 176 с.
Археологічна спадщина Хмельницької області. — К., 2011. — 176 с.
Збірник нормативних і методичних документів з охорони культурної спадщини. ВАТ “РВК “Деснянська 

правда”. — Чернігів, 2011. — 796 с.
Об’єкти культурної спадщини Запорізької області. — К.: Фенікс, 2012. — 478 с.
Класифікатори нерухомих об’єктів культурної спадщини України. — К.: Фенікс, 2012. — 80 с.



– 303 –

31 липня 2016 р. на 75 році життя відійшов у 
вічність наш колега, пам’яткоохоронець, невтом-
ний дослідник археологічної спадщини України, 
краєзнавець, яскрава особистість — Іван Романо-
вич Михальчишин. Ми працювали разом майже 
20 років. Період чималий і заслуговує того, щоб 
оглянутися на минулі роки та згадати часи спільної 
роботи.

Колеги завжди цінували його надзвичайну 
фаховість, самовідданість обраній професії, так-
товність при вирішенні багатьох питань як суто 
наукового змісту, так й організаційного. Він завжди 
залишався скромним, стриманим, доступним, уваж-

ним до своїх колег. Нас вражала його цілковита 
відданість своїй справі.

Народився Іван Романович 5 серпня 1941 р. в 
с. Кривачинці Волочиського району Хмельницької 
області. Після закінчення навчання у Писарівській 
середній школі працював слюсарем у майстерні 
Війтовецької ремонтно-технічної станції. У 1960 р.  
був призваний на службу в прикордонні війська. 
У 1971−1977 рр. заочно навчався на історичному 
факультеті Львівського державного університету  
ім. І. Франка. З другого курсу почав займатися  
археологічною практикою під керівництвом про-
фесора М. А. Пелещишина. Був учасником архео-

паМ’ЯТІ  
ІваНа роМаНовИча МИхальчИшИНа

I N  M E M O R I A
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логічних експедицій на території Львівської та 
Волинської областей. Разом з наставником здійс-
нював польові археологічні розвідки, поступово 
набираючись досвіду археологічних досліджень; 
саме тоді розпочав публікувати наукові статті.

З 1985 р. працював у Львівському історичному 
музеї, на посаді наукового співробітника відділу 
історії первісного суспільства.

Згодом, обіймаючи посаду завідувача секто ра 
археології Львівського обласного науково-мето-
дичного відділу охорони пам’яток історії та куль-
тури, а пізніше завідувача секто ра громадських му-
зеїв Львівського обласного відділу музеєзнавства, 
продовжував польові ар хеологічні дослідження на 
території Львівської та Волинської областей. За  
цей час ним було виявлено понад 300 археоло-
гічних об’єктів, починаючи з епохи мезоліту до 
періоду Київської Русі.

З 1996 р. професійна діяльність Івана Рома-
новича пов’язана з Києвом: спочатку — Науко-
во-методичний відділ охорони пам’яток історії та  
культури Національного музею історії України, зго-
дом — Науково-дослідний інститут пам’ятко охо-
ронних досліджень Міністерства культури України, 
де він пропрацював до початку 2015 р. За цей час 
зроблено чимало: науково-методична робота з фа-
хівцями сфери охорони культурної спадщини, під-
готовка кадрів, розроблення облікової документації 
на археологічні об’єкти.

Саме завдяки на полегливій та самовідданій  
праці Івана Романовича значна кількість архео-
логічних об’єктів України отримала пам’ятко охо-
ронний статус та увійшла до Державного реєстру 
неру хомих пам’яток України і Переліків щойно 
виявлених об’єктів.

Починаючи з 2005 р. ним було виконано вели-
кий обсяг робіт з інвентаризації пам’яток археології 
національного значення.

Іван Романович встиг обстежити 19 областей 
України, провівши натурні дослідження та переві-
ривши 315 пам’яток археології (з внутрішньокомп-
лексними — 630).

Він любив Хмельниччину. Щороку, плануючи 
польовий археологічний сезон, обов’язково зали-
шав час для свого рідного краю. Археологічні роз-
відки на території Хмельницької області розпочав з 
1976 р. та продовжував до останніх днів свого жит-
тя. Спільно з Відділом охорони пам’яток історії та 
культури у Хмельницькій області обстежив понад 
350 археологічних об’єктів. Підсумком цієї роботи 
стало видання в 2011 р. довідника “Археологічна 
спадщини Хмельницької області” (у співавторстві 
з А. Ф. Гуцалом та В. І. Якубовським).

За роки проведення наукових досліджень, у 
щорічних експедиціях, він пішки обстежив сотні 
пам’яток, відкрив понад 500 давніх поселень, горо-
дищ, курганів на території України, увівши їх до 
наукового обігу, написав та опублікував понад 220 
наукових та науково-популярних статей, брошур, 
книг, насамперед з охорони пам’яток археології. 

Навіть маючи важку невиліковну хворобу, він 
продовжував до останніх днів свого життя пра-
цювати над книгою про пам’ятки археології меж-
иріччя річок Збруч, Південний Буг, Случ та їхніх 
приток.

Дякуємо долі за щастя знати цю непересічну 
людину. Вічна пам’ять…

колеги
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•  Збірник наукових праць “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА” (далі — “КС”) засновано з метою роз-
повсюдження наукових та науково-інформаційних матеріалів з питань охорони та збереження 
культурної спадщини України та світу, обговорення проблемних питань у цій сфері.

•  “КС” видається на засадах відкритої інформаційної політики у сфері науки та пам’ятко-
охоронної діяльності.

•  “КС” публікує наукові та науково-інформаційні матеріали провідних фахівців у сфері охорони 
та збереження культурної спадщини, нормативно-правові документи.

•  “КС” виходить один раз на рік.
•  Структура “КС” може змінюватися в залежності від складу авторських матеріалів.
•  Матеріали в “КС” публікуються тільки під справжніми іменами авторів.
•  Матеріали публікуються українською мовою (з обов’язковим резюме англійською та росій-

ською мовами), а також європейськими мовами з обов’язковим резюме українською мовою.
•  Всі матеріали публікуються на безгонорарній основі.
•  Точка зору редакції може не збігатися з позицією авторів.
•  В одному числі “КС” не може бути вміщено більше ніж два матеріали одного автора. Ця 

норма не поширюється на інформаційні матеріали, а також матеріали, підготовлені у співав-
торстві.

•  Редколегія має право здійснювати узгоджене з авторами редагування і скорочення авторських 
матеріалів зі збереженням головних висновків та авторської стилістики. За точність назв, дат, 
імен, цитат та бібліографічних посилань відповідають автори матеріалів.

•  Авторський матеріал може бути відхилений, якщо він вже публікувався в інших періодичних 
виданнях, збірниках, монографіях тощо; якщо він викладений поверхнево, без наукової ар-
гументації, або не відповідає вимогам оформлення наукової публікації.

•  Редколегія “КС” дотримується політики загальноприйнятих етичних норм у сфері наукових 
публікацій, спрямованих на боротьбу з наукової фальсифікацією і недобросовісністю, ви-
кладених в Кодексі редакційної етики COPE (Committee on Publication Ethics). Дотримання 
професійної етики сприяють підтриманню високого наукового якості запропонованих на 
розгляд редакційної колегії “КС” рукописів і відповідальності перед читацькою аудиторією. 
Редакційна колегія звертає увагу на неприпустимість в рукописах різних форм плагіату, під-
робки, фальсифікацій, недотримання принципів авторства та інших форм наукової несумлін-
ності, які мінімізують достовірність опублікованого матеріалу. Рукописи, що не відповідають 
нормам етики наукової публікації, будуть відхилятися.

•  Всі статті перевіряються програмою “Антиплагіат”.
•  Матеріали, опубліковані у “КС”, можуть бути розміщені на інтернет-сайті інституту без до-

даткового погодження з авторами.

виМоГи до наукових Статей 
(вводяться з наступного випуску)

Оригінальна авторська стаття має містити: 
–  постановку проблеми; актуальність дослідження; 
–  зв’язок авторського доробку з важливими науковими та практичними завданнями; 
–  аналіз останніх праць, дос ліджень та публікацій; 
–  зазначення невирішених аспектів проблеми, яким присвячується стаття; 
–  наукову новизну.

З А С А Д И  
Р Е Д А К Ц І Й Н О Ї   П О Л І Т И К И 

З Б І Р Н И К А   Н А У К О В И Х   П Р А Ц Ь  
“ К У Л Ь Т У Р Н А   С П А Д Щ И Н А ”
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офорМленнЯ та поданнЯ Статей
Статті до редакційного відділу подаються у вигляді: текстової та ілюстративної частини в 

електрон ному вигляді (текст, ілюстрації й текстівки до них).
Вимоги до текстової частини: шрифт — Times New Roman, розмір шрифту № 14, між-

рядковий інтервал — 1,5.

проСиМо авторІв дотриМуватиСЯ  
наСтупних правил:

Автор самостійно (або за допомогою працівників бібліотеки) визначає і вказує індекс УДК (роз-
міщуючи його у верхньому лівому кутку першої сторінки), що є обов’язковим для статей в на-
укових виданнях.

На початку статті зазначаються повне ім’я та прізвище автора, вчений ступінь або наукове 
звання, місце роботи, для аспірантів — назва навчального закладу та кафедри.

Назва статті має бути лаконічною і змістовною.
Після назви статті розміщуються анотація українською мовою та ключові слова.
Посилання на ілюстрації в тексті наводяться у круглих дужках, наприклад (іл. 1); при по-

вторному зверненні до ілюстрації — (див. іл. 1).
Посилання на літературні джерела: у квадратних дужках зазначається прізвище автора, рік 

видання, номер сторінки. Якщо у статті містяться посилання більш ніж на одну публікацію 
певного автора, також вказується рік видання публікації [Логвин 1968, с. 20]; в інших випадках 
достатньо прізвища автора і номера сторінки [Годованюк, с. 12]. При посиланні на збірник 
або колективну монографію їх назви можна умовно скорочувати абревіатурами [ЕІДУ, с. 150] 
(Етнічна історія давньої України). У списку використаних джерел, укладеному за абеткою, перед 
стандартним бібліографічним описом праці видання вказується прізвище автора та рік публікації 
(при потребі) або скорочена назва видання.

Список джерел (за алфавітом) розміщується після тексту статті.
Посилання на архівні джерела подаються у підсторінкових зносках з зазначенням назви 

документа, назви архіву, № фонду, № опису, № справи.
Необхідні авторські коментарі подаються у підсторінкових зносках.
Список історико-літературних джерел подається після тексту статті під заголовком: Дже-

рела.
Після Списку джерел вміщуються анотації та ключові слова (послідовно англійською та 

російською мовами): назва статті, ім’я та прізвище автора, текст анотації, ключові слова.
Обсяг статті не повинен перевищувати одного авторського аркуша (включно з ілюстратив-

ним матеріалом), але має бути не менше 5–6 сторінок.
Наприкінці статті просимо зазначити номер контактного телефону або електронну адресу 

(за її наявності) для зв’язку редактора з автором у разі потреби.
Оригінали, які не відповідають зазначеним вимогам, не беруться до розгляду.
Відхилений оригінал авторові не повертається.

виМоГи до ІлюСтративної чаСтини
Для забезпечення якості видання ілюстрації подаються окремими файлами у форматі jpg або 

tiff  (не в тексті), з нумерацією порядковими номерами та з прізвищем автора (Іл. 1. Петренко). 
Обсяг файлів не повинен бути меншим від 500 КБ (для вміщення в ширину колонки тексту) і 
не більшим від 5 МБ. 

Підтекстівки подаються окремим текстовим файлом у вигляді списку з заголовком (назва 
статті та прізвище автора). 

У списку ілюстрацій можна вказувати побажання до розміру ілюстрації у виданні.

засади редакційної політики
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