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

б — проект реставрації Віолле ле Дюка

а

б
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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
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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 .) .



– 21 –

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.
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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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examines a fewcertain examples of  so-called “restoration” 
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) 
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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 .



– 50 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

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 

17 цдаГо україни, ф . 263, оп . 1, од . зб . 61278, арк . 24 г . 
рукопис .

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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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-



– 60 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

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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керчеНСкаЯ крепоСТь в XvII–XvIII вв.
аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности фортификационных сооружений крепости Керчь 
XVII–XVIII вв., уничтоженной в начале XIX в. На основе ряда источников предпринимается попытка дать харак-
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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



– 67 –

Белик Ю . керченская крепость в XvII–XvIII вв .

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)
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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.
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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
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–  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]
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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.
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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.

resToraTion of archiTecTural 
monumenTs: The problem  

of The field-specific TraininG  
and educaTion wiThin The conTexT 
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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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результаты исследований 
историчесКих усадеБ  
черКассКой оБласти

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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