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Старе місто у Луцьку, яке 26 березня 1985 року
було оголошене комплексом пам’яток Державного
історико-культурного заповідника у м. Луцьку є
не лише унікальною пам’яткою монументального
оборонного, культового та світського будівництв, а
й цінним об’єктом археологічної спадщини. Комплекс заповідника, що складається з Верхнього та
Окольного замків і цілої низки пам’яток культурної
спадщини є ядром міста, місцем його зародження та
розвитку, своєрідним витоком сучасного Луцька.
Історія археологічних досліджень сучасного
Волинського краю розпочинається першими дос
лідженнями Луцького замку (сучасники приписували їх луцькому єпископові Кирилу Терлецькому),
що пов’язані з випадковим відкриттям 1852 р. при
церкві Івана Богослова. Відомо, що у 1854 р. тут
працював археолог Потапов, котрий “По расзказам
старожилов Луцкаго уезда … отыскивал в Луцком замке, на том месте, где была церковь св. Іоанна Богослова,
могилу князя Любарта, которую будто бы и нашол” [15,
с. 162].
У 1855 р., спираючись на нотатки ХVІ ст., які
свідчили, що тут знаходяться “тела змерлых господарей християнских, великих князей Русских и гробы их”
[9, с. 72–85], було розпочато археологічні розкопки
на місці церкви Івана Богослова. Їх проводила експедиція Київської комісії з виявлення давніх актів
під керівництвом професора Київського імпера
торського університету святого Володимира Миколи Іванишева, котрий після кільканадцяти днів
роботи у східній частині церкви натрапив на склеп,
який був повністю засипаний землею. Часткова
його розчистка дозволила встановити, що у стінах
склепу були ніші, які використовувались для вкладання домовин. Прихід ранньої осені і невідповідної погоди змусив дослідника перервати роботи.
Наступного року роботи продовжував завідувач
музею старожитностей вказаного університету Яків

Волошинський, який і виявив під підлогою південної частини храму цегляну, перекриту кам’яною
плитою камеру, а в ній — одинарне поховання.
Замальовки гробниці були передані на зберігання
до архіву комісії [17, с. 12]. Володимир Антонович доповнює мінімальну інформацію про ці дослідження наступним повідомленням: “… во время
раскопки он (Волошинський — В. Б.) собрал в замке
30 монет польских и брадебурских и 1 трансильванскую
ХVІІ–ХVІІІ ст.” [1, с. 48]. На цьому розкопки завершились, хоча сам Волошинський наполягав,
що потрібно розкопати до самої підстави цілу середину старої церкви або, принаймні, її північну
частину. На цьому місці, за свідченням Л. Маслова
польська влада встановила хрест з написом польською мовою: “... як каже легенда, тут спочиває князь
Любарт, основник цього замку 1324–1386”, який проіснував до Другої світової війни [13, с. 17].
Поряд з описом самої пам’ятки в “Археологічній карті Волинської губернії” В. Антонович подає
інформацію про випадкові знахідки на території
замку. Йдеться про виявленну свинцеву дощечку
з надписами: “В фундаментах той же церкви (І. Бо
гослова — В. Б.) в 1840 г. найден был свинцовый ящик и
в нем свинцовая доска с славянской надписью, которая осталась не разобранною; неизвестно куда девалась затем доска”
та предмети із золота: “В 1861 г. в замке найдены
5 золотых блях (по-видимому, обломков окладов церковной
книги), покрытых узорами и крестами греческой работы
ХІІ ст.” [1, с. 48].
Як бачимо, зазначений період в дослідженнях
замку полягав у фрагментарних дослідженнях, насамперед найвизначнішої його пам’ятки — церкви
Івана Богослова та публікації випадкових знахідок
вченими Російської імперії.
Після включення Волині до Польської держави роботу тут продовжували вже польські дос
лідники; необхідно зауважити достатньо високий
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науковий рівень робіт, виконаних у міжвоєнний
проміжок, їхню науковість та спрямованість на всебічне вивчення замку [2, с. 124]. Польським краєзнавчим товариством Волинської округи спільно із
воєводським консерватором було запропоноване
для обговорення питання про планову консервацію пам’яток замкового комплексу. У зв’язку з реставраційними роботами 1933–1934 рр. у внутрішньому дворі, поруч з В’їзною вежею, було локалізовано та частково розкопано залишки княжого
палацу, проведено обстеження давньої цегляної
церкви. Роботи проводив відомий дослідник де
рев’яної архітектури Л. Маслов [13, с. 31], якому
поряд з Я. Фітцке без сумніву належить попереднє
збереження цих об’єктів. У 1939 р. розпочали розвідки під керівництвом інженера з Варшави Я. Захватовича (згодом головного архітектора ПНР, керівника Бюро відбудови післявоєнної Варшави).
Ним було викопано чотири траншеї глибиною
до 4 м поруч з В’їзною вежею. Як пише відомий
польський археолог Я. Фітцке, “… фундаменти такого пізнього замку... не є глибокими і сягають глибини ледве
4 м. Відкрито виразні сліди земляної фортифікації ранньосередньовічного городища, а трохи нижче валів, можливо —
неолітичних. Сліди ранньосередньовічного городища... збереглися відносно добре”. Саме завдяки цим роботам вперше було зроблено науковий висновок про укріплення дитинця в давньоруський час дерев’яними
конструкціями [21, с. 96].
Період Польської держави в історії археологічних досліджень замку мав свої особливості. Попри
власне археологічні дослідження робляться спроби
консервації замку з метою його збереження. На тлі
не досить втішного стану збереженості фортеці навіть незавершені реставраційні роботи дозволили
замкові пережити пізніші лихоліття [18, с. 167].
Війна та післявоєнний період надовго затримали розвиток археологічної науки. Час активних
архітектурно-археологічних досліджень в замку
розпочинається 1978 р. розкопками М. Кучинка та
М. Говденко в районі Стирової вежі замку. Тоді
вперше було досліджено підмурівки стін та вежі
замку і зроблено спробу датування первісних його
укріплень [8, с. 319–320]. Важливими також були детальні геологічні вишукування Р. Метельницького у
1978–1992 рр., що сприяли дослідженню структури
давнього рельєфу замкової території [14, с. 29–35].
У напрямку досліджень монументальної архітектури давньоруського часу найважливішою подією були розкопки експедиції (на той час Ленінградського університету) під керівництвом М. Малевської, що тривали упродовж 1983–1987 років [12,
с. 111]. Завдяки цьому вдалося датувати час споруд
ження низки міських храмів [10, с. 267–268], прослідкувати основу замкових мурів у районі Владичої
вежі, продовжити роботи Л. Маслова з дослідження
замкового палацу та повністю розкрити збережену
частину замкової церкви св. Івана Богослова [11,
с. 365].

Побудова церкви пов’язана з заснуванням у
Луцьку окремої єпископії, про що слушно зауважував ще М. Грушевський [7, с. 385] і підтвердили
археологічні дослідження. Єдина літописна згадка про цей храм відноситься до 1288 року, коли
князь Володимир Василькович пожертвував на
храм великого срібного хреста. За реконструкцією
Р. Метельницького та М. Малевської храмова будівля площею близько 180 м2 була хрестовокупольною, органічно поєднуючись з південно-східним
вівтарем-каплицею. Над середохрестям собору височів світловий барабан, навантаження якого переносилося на хрещаті опорні стовпи, що розділяли
внутрішню площу на три нави. Середня нава завершувалась вівтарем святого Іоанна Богослова, у
північній знаходився другий вівтар з жертовником,
південна нава, перегороджена на рівні іконостаса
використовувалась як соборна ризниця [17, с. 46].
Описана будівля собору функціонувала до 1766
року, коли її було частково розібрано, а на звільненому місці закладено новий більший, однак ніколи
не добудований храм.
Важливим етапом наукового дослідження па
м’ятки була подальша її музеєфікація з метою забезпечення експозиційного стану [6, с. 23]. Під час
проведення робіт із встановлення накриття над
залишками храму науковим співробітником заповідника Б. Сайчуком здійснювався археологічний
нагляд [16, с. 2].
Наприкінці 1980-х завдяки домовленості між
ЛДІКЗ та Львівським історичним музеєм було
створено спільну археологічну експедицію, що
окрім інших завдань мала на меті продовження
досліджень Верхнього замку. Розкопки експедиції
С. Терського 1990–1992 рр. поблизу Стирової вежі
дозволили дослідити рештки дерев’яно-земляних
укріплень давньоруського часу, прослідкувати більш
ранній валоподібний насип, зібрати велику колекцію характерних для розвиненого міста яскравих
археологічних знахідок. Особливо важливою була
обов’язковість доведення досліджень до материка,
що з ряду об’єктивних причин не було здійснене
у дослідженнях М. Малевської [17, с. 36].
Розглядаючи радянський етап в історії архео
логічних досліджень замку можна констатувати,
що хоча активні дослідження тут розпочинаються
наприкінці 70-х років вони були досить змістовними та інформативними. Розкопано показові архітектурні об’єкти, досліджено первісний рельєф та
оборонні споруди замку, музеєфіковано соборну
церкву Івана Богослова.
Дослідження Луцького замку не припиняються й досі. Так, рятівні археологічні розкопки були
проведені у 2006 р. на місці відновлення оборонної стіни Окольного замку поруч з В’їзною вежею
Верхнього замку [20, с. 2], де відкрито і досліджено частину первісних підмурків оборонної стіни
луцького Окольного замку литовської доби [19,
с. 89–97].
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В останні роки, завдяки створенню в заповіднику власної археологічної експедиції та отриманню
всіх необхідних для цього дозвільних документів
археологічні роботи у старій частині міста Луцька
набули нового змісту. Так, у 2013 році було проведено наукові археологічні нагляди під час прокладання до Луцького замку силового кабелю, при
проведенні благоустрою на території подвір’я ВДС
(колишнього комплексу Домініканців), а також зафіксовано та обстежено підвальні приміщення середньовічної забудови міста [4, с. 102]. Особливо
цікаві результати вдалося отримати під час дослід
жень давнього монастирського подвір’я кляштору
отців Домінікан. Виявлена цегляна споруда безсумнівно належить втраченій частині монастирського
комплексу Домініканців (Костел Успіння Св. Діви
Марії), збудованій у ХVІІІ ст. на місці давнішої,
імовірно Вітовтової [5, с. 21–25], кафедри і повністю співпадає з наявними іконографічними даними
[3, с. 58–61].
Заплановані подальші роботи стосуються тра
сування оборонних стін Окольного замку, дослід
ження колишнього монастирського комплексу Домініканців та археологічних розвідок й ознакування
втрачених об’єктів у старій частині міста. Також,
безсумнівно, надзвичайно важливими є поточні
охоронні археологічні роботи на території заповідника, проведення яких запобігає руйнуванню
вже відомих та виявленню нових об’єктів культурної спадщини. Дані заходи заплановано згідно з
“Планом роботи Державного історико-культурного
заповідника у м. Луцьку на 2015 рік”, погодженого
з управлінням культури Волинської облдержадміністрації. Їхнє втілення стане важливим кроком
у дослідженні та охороні об’єктів археологічної
спадщини на території Державного історико-куль
турного заповідника у м. Луцьку.
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Исследования археологического
наследия на территории
Государственного историкокультурного заповедника в г. Луцке:
история и современность
Виктор Баюк
Аннотация. Статья посвящена истории и современности археологических исследований на территории
Государственного историко-культурного заповедника в
г. Луцке; аргументирована необходимость осуществления
как плановых научных археологических исследований,
так и постоянных охранных археологических робот.
Ключевые слова: Государственный историко-куль
турный заповедник в г. Луцке, Луцкий замок, археологические исследования, охранные археологические
роботы.
Researches of archaeological
inheritance on the territory of
State Lutsk historical and cultural
preserve: past and present
Viktor Bayuk
Annotation. Аrticle is dedicated to the history of archaeological researches on the territory of State Lutsk historical
and cultural preserve and to the present situation in this
field. The necessity of the planned archaeological researches
and of the permanent conservational archaeological works
has been argued.
Key words: State Lutsk historical and cultural preserve,
Lutsk Castle, archaeological researches, conservational archaeological works.
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Оксана Бєлявська

Прибутковий будинок торговця Зекеля
у Полтаві: історико-архітектурне
дослідження пам’ятки
Анотація. Реставраційні роботи на пам’ятках архітектури місцевого значення у більшості випадків виконуються
без проведення комплексних наукових досліджень. Відсутність історико-архітектурної довідки у складі науковопроектної документації унеможливлює визначення предмета охорони пам’ятки. Власники об’єктів культурної
спадщини та проектувальники стикаються з проблемою визначення виду реставраційних робіт, дозволених на
пам’ятці. Прибутковий будинок торговця Зекеля в Полтаві є пам’яткою архітектури місцевого значення, на яку було
складено історико-архітектурну довідку, визначено предмет охорони та надані рекомендації щодо можливого виду
ремонтно-реставраційних робіт. У статті стисло наведені відомості, котрі увійшли до складу довідки.
Ключові слова: реставрація, історико-архітектурна довідка, предмет охорони, прибутковий будинок Зекеля в
Полтаві.

Архітектурне сьогодення Полтави позначене
стрімкою реконструкцією міського середовища.
Систематичним явищем стало “розривання” забудовниками й архітекторами історичної середо
вищної тканини міста. Відбувається спотворення
пам’яток архітектури місцевого та національного
значення. При цьому, не зважаючи на те, що у Полтаві існують Правила забудови історичного центру,
практичне застосування цих обмежень вкрай утруднене. Особливі проблеми виникають під час виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках
архітектури місцевого значення. Відповідно до Державних будівельних норм на розробку науковопроектної документації для реставрації об’єктів
нерухомої культурної спадщини, у першу чергу,
мають бути проведені попередні роботи, до яких
входять комплексні наукові дослідження. Підсумковим документом є історико-архітектурна довідка.
Вона є основою для визначення предмета охорони
пам’ятки. Тільки за умови належного виконання
комплексних наукових досліджень можна надати
власникові пам’ятки архітектури рекомендації щодо
визначення виду реставраційних робіт.
В окремому випадку підготовки історико-архі
тектурних довідок на пам’ятки архітектури місцевого значення є наукове дослідження прибуткового
будинку торговця Зекеля у Полтаві по вул. Леніна,
14/18. Власниками об’єкта у 2014 році розпочаті
ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці. Необхідність наукового обґрунтування для подальшого розроблення проектної документації зумовили
проведення комплексних досліджень об’єкта. Результатом опрацювання історико-архівних і бібліографічних джерел, натурного обстеження будинку,
аналізу іконографії стала історико-архітектурна довідка з визначеним предметом охорони.
Метою даної роботи є узагальнення історикоархітектурних особливостей і визначення предмета
охорони пам’ятки місцевого значення прибуткового будинку торговця Зекеля у Полтаві.

Досліджуваний об’єкт — прибутковий будинок торговця Зекеля (м. Полтава, вул. Леніна, 14/18)
рішенням одинадцятої сесії двадцять першого скликання Полтавської міської ради народних депутатів від 17.02.1992 року “Про надання статусу па
м’ятників історії та архітектури місцевого значення”
визначений як пам’ятка історії й архітектури, що
прийнята на місцевий облік (пам’ятка місцевого
значення); охоронний номер 22ПО. Міською програмою охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища міста Полтави будинок
Зекеля внесений до переліку об’єктів охоронюваної
культурної спадщини.
Квартал досліджуваного об’єкта розташований
поза межами Полтавської фортеці, в історичній
частині міста, котра формувалась з початку ХІХ ст.
Згідно з планами забудови Полтави 1803–1805 років у містобудівній структурі було застосовано регулярну розпланувальну систему, яка забезпечувала
розширення зони міської забудови на північний
захід від фортеці. Будинок Зекеля розташований
на червоній лінії вулиці Мало-Петровської, котра
прокладена паралельно до головного проспекту —
Олександрівської вулиці. Квартал, обмежений ву
лицями Іванівською, Кузнецькою і Протопопівською, мав прямокутні обриси, що відповідало класицистичній регулярній системі міського розпланування. Планами Полтави (1811, 1871, 1886, 1900
років) зафіксовані межі та функціональне призначення ділянки. Квартал мав назву Суздальського
торгового ряду і був серединним у Гостинному
дворі між Олександрівською і Ново-Полтавською
вулицями. Головними забудовниками і власниками
торгових рядів Гостинного двору були єврейські
купці, котрі займали кращі земельні ділянки у Суздальському ряду [1].
На початок 1900-х років монофункціональність ділянки втратила актуальність. До торговельних будинків додались прибуткові, просвітницький
і земська бібліотека. Розпланувальна система квар-
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талу вдосконалювалась шляхом заміни крамничок Гостинного двору більш презентабельними
будівлями.
Для фіксації перехрестя магістральної вулиці Мало-Петровської (з 1923 року вул. Леніна) і
бульварної Іванівської (з 1907 року вул. Гоголя)
у 1906 році споруджено кутовий триповерховий
прибутковий будинок торговця Зекеля (автор —
архітектор Вітольд Львович Весселі) із закладами
обслуговування на першому поверсі.
Будинок прямокутний у плані із зрізаною кутовою частиною та майже рівновеликими крилами
фасадів. Конструктивна схема складалася з цегляних капітальних зовнішніх і несучих поперечних
стін сходової клітки. Розпланувально-просторове
вирішення наступне: на першому поверсі обабіч
сходів організовані чималі за габаритами торговельні зали з вітринами, на верхніх поверхах розташовані житлові квартири. Головний вхід до магазинів
влаштований у зрізаній кутовій частині фасаду. До
житлової частини вхід здійснювався через парадні
східці з вулиці Леніна. На дворовому фасаді існували “чорні” сходи. На другому та третьому поверхах

розміщувались багатокімнатні житлові квартири,
по одній обабіч сходової клітки. Розпланування
квартир організоване за анфіладним принципом
[2, с. 64]. Парадні кімнати орієнтовані на обидві
вулиці, побутові приміщення виходили вікнами у
двір, там само містилися виходи на “чорні” східці.
Архітектурна композиція парадних фасадів —
асиметрична, з гармонійною рівновагою мас і деталей. Акцентування центру досягнуте утворенням
кутового еркера еліптичного обрису на висоту дру
гого і третього поверхів. Під ним розміщувався
парадний вхід до магазинів. Фасади структуровані
вертикальними ритмами підвищених об’ємів (імітації ризалітів), які виступають з основної площини і вивищуються над загальним рівнем карниза.
Урівноваженість фасадної структури досягнута підкресленням горизонтальності міжповерховим і
вінцевим карнизами. Збільшена висота першого,
громадського, поверху та його виокремлення від
верхніх, житлових, розвиненою карнизною тягою
чітко визначає різне функціональне призначення
об’ємів. Розподіл функції поверхів додатково підкреслений різнорозмірними віконними отворами.
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Підвищені об’єми фасадів завершувались прямокутним і трициркульним фронтонами, увінчувалась
будівля розвиненим карнизом. Кутовий еркер вивершувався напівсферичним куполом.
Стильова приналежність визначена як ранній
модерн (європейська течія). В архітектурі будинку
наявні основні його ознаки: асиметричність розпланування і об’ємно-просторового вирішення,
вільний ритм різнорозмірних і різнофігурних віконних отворів, застосування трициркульних арок,
використання рослинного декору ірраціональної
форми на фасадах й у металевому декорі. Головна
увага автора сконцентрована на оздобленні фасадів
ліпними деталями. Так, в обрамлення вікон житлових поверхів включені рослинні стрічки, квітковий
орнамент, гірлянди, розетки. У трициркульному
фронтоні встановлено картуш з ліпниною. Скромнішим був декор облямування вітрин у вигляді
прямокутних сандриків з розетками. Кутовий вхід
(під еліптичним еркером) оздоблений стрічкою
квіткового орнаменту і скульптурною раковиною.
Для огородження балконів і парапету виготовлено
кілька видів кованих ґрат із рисунком модернових
рослинних мотивів.
Під час військових дій 1941–1943 рр. будівлю
було суттєво пошкоджено. Об’єкт планувався до
радикальної перебудови. Мета реконструктивних
заходів — створення принципово нового образу
вулиці Леніна, у дусі радянського класицизму, з відходом від стильових проявів європейського модерну [3, арк. 9–9 зв.; 5]. Автори проекту реконструкції
архітектори М. Ю. Онищенко, Н. В. Квітка, інженер В. П. Калінін. Час відбудови — 1953 рік.
При загальній збереженості об’ємно-компо
зиційної організації будинку у фасадний декор добавлено такі коригування: на поверхню стіни першого поверху нанесене рустування по тиньку; у
простінку між першим і другим поверхами прокладено додаткову підвіконну тягу; габарити віконних
отворів житлових поверхів уніфіковані; скульптурні елементи модернового рисунка на віконних
лиштвах та у міжвіконних простінках ліквідовані;
криволінійні сандрики вікон перетворені на карнизні або замінені периметральним облямуванням; обрамлення вітрин видалено; трициркульний
фронтон перетворено на хвилястий, характерний
для архітектури бароко; трикутні щипці брандмауерів демонтовані, двосхилий дах став вальмовим;
ґрати парапету не відновлювались, замість них
встановлено бетонну балюстраду (ознака ренесансної архітектури); під еркером вмонтована стилізована під квітку скульптурна раковина як елемент
архітектури рококо.
На фасадах фрагментарно збережене первісне
оздоблення: еліптична форма еркера і сферичний
купол; ліпнина у вигляді гірлянди і шишок над
вікнами третього поверху на виступаючих фланкуючих площинах фасадів; ліпний картуш у криволінійному фронтоні сходів; ґрати огородження

балконів; канелюри у верхній частині площини
стіни сходів; дерев’яні заповнення дверних і вікон
них отворів, фарбовані у темний колір (темно-ко
ричневий або темно-сірий).
Для надання модерновій будівлі рис радянської
архітектури було здійснено доповнення ліпними
вставками: у фризовій частині еркера розміщено
рельєфи з зображенням символів достатку (вінки
та чаші з фруктами й квітами) та року відбудови
(1952); над вікнами еркера встановлено плити з
рельєфами тієї ж тематики, доповнені зображеннями п’ятипроменевої зірки у вінку з колосся (елемент державного герба СРСР); у фризовій частині
карнизних сандриків фасадних вікон розташовані
ліпні орнаменти рослинного характеру з вінком,
оповитим стрічкою, та п’ятипроменевою зіркою у
центрі; міжповерхові простінки еркера оздоблені
горельєфами у вигляді балюстради.
Аналіз вищевикладених характеристик дає
змогу визначити історико-культурну цінність та
предмет охорони досліджуваного об’єкта.
Художня
та історико-архітектурна
цінність пам’ятки
1. Хронологічна глибина. Досліджуваний об’єкт
характеризується як зразок архітектури стилю раннього європейського модерну початку ХХ сторіччя;
2. Ступінь відображення стилю, типологічної групи.
Відбудова, фрагментарна реставрація і доповнення
1947–1953 років призвели до часткової ліквідації
ознак стилю європейського модерну. Після реконструктивних заходів будинок набув рис еклектичної архітектури з додатковими елементами радянського класицизму, бароко, ренесансу. Внутрішнє
розпланування повністю змінено. Чистота первісного стильового вирішення частково втрачена.
Приналежність об’єкта до типологічної групи багатоквартирного житлового будинку із закладами
обслуговування на першому поверсі збережена на
100 відсотків;
3. Унікальність об’єкта зумовлена одиничністю
будинків у стилі європейського модерну в архітектурі Полтави. Масова забудова у цьому стилі
не здійснювалась. Унікальність будинку полягає
у збереженості архітектурної об’ємної композиції,
функціонального призначення, частки зовнішньо
го декору початку ХХ сторіччя і ліпнини середини
ХХ сторіччя. Ці характеристики містять інформацію про генезис полтавського архітектурного
середовища. Ліпні деталі оздоблення фасадів не
можуть бути відновлені в разі непоправного по
шкодження або втрати;
4. Автентичність. Форма об’єкта збережена у
первісному вигляді на 100 відсотків. Масштаб будівлі не змінений. Зовнішній декор демонтований
у процесі відбудови на 70 відсотків, збережений
на 30 відсотків. Для сучасного використання бу-
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динку внутрішнє історичне розпланування замінено новим на 100 відсотків. Матеріально-технічна
структура збережена частково. Металеві і дерев’яні
деталі конструкцій, перегородки, перекриття, дах
і купол з покриттям відновлені під час відбудови. Збереженість первісної структури становить
60 відсотків. Історичні нашарування (доповнення)
збережені на 100 відсотків. Ліпний декор середини
ХХ сторіччя існує в незмінному вигляді по цей
час. Роль об’єкта у навколишньому середовищі
збережена на 100 відсотків. Кутова будівля фіксує перехрестя центральних вулиць міста, є місто
будівною домінантою з купольним завершенням,
традиційним для полтавського архітектурного середовища. Будинок є домірним до навколишньої
історичної забудови, задає масштаб для сучасних
об’єктів, своєю наявністю формує комфортний
для сприйняття людиною розмірний порядок архітектурного середовища. Модифікації об’єкта є
складовою частиною автентичності. Автентичність
оцінюється у 80 відсотків.
Містобудівна
цінність пам’ятки
Композиційне значення об’єкта для формування архітектурного середовища визначається як
локальна домінанта. Особливістю існуючої радіальної системи планування Полтави є застосування
принципу створення системи архітектурних перспектив, що замикались домінантним об’єктом,
встановленим на перетині осей кількох вулиць.
Розташування будинку відповідає місцевій містобудівній традиції. Антропомірність масштабу, ступінь деталізації фасадів, стриманість зовнішнього
декору, ордерна структура фасадів, сферичність
купола образно і композиційно пов’язують об’єкт
з ансамблем Круглої площі та класицистичною
забудовою історичної частини Полтави, що сформувалась і розвинулась упродовж ХІХ – першої
половини ХХ сторіччя. Містобудівна цінність підтверджена входженням земельної ділянки об’єкта
до центрального історичного ареалу міста та цент
ральної комплексної охоронної зони пам’яток архітектури міста Полтави.
Предмет охорони
Досліджуваний об’єкт — пам’ятка архітектури
місцевого значення прибутковий будинок торговця
Зекеля по вул. Леніна, 14/18 відповідає критерію
автентичності, а також наступним критеріям:
– будинок позитивно і значною мірою вплинув
на розвиток архітектури і містобудування Полтави, утворивши локальну домінанту на одній з
головних вулиць;
– будинок пов’язаний з життям і діяльністю громадського діяча міста Полтави початку ХХ сторіччя купця Д. Я. Зекеля;
– будинок є твором полтавського міського архітектора початку ХХ сторіччя В. Л. Веселлі та ре-

зультатом реставраційної діяльності полтавських
архітекторів середини ХХ сторіччя М. Ю. Онищенка, Н. В. Квітки і В. П. Калініна, а також науково-реставраційної виробничої майстерні міста
Полтави;
– будинок є об’єктом культурної спадщини єврейської громади міста.
Предметом охорони об’єкта культурної спад
щини визначається комплексна властивість пам’ят
ки, до складу якої входять:
– містобудівне розташування у структурі міста (існуюча на час дослідження лінія забудови, історична парцеляція);
– об’ємно-просторова архітектурна композиція,
силует, масштабність, поверховість (3 поверхи
з підвалом);
– стильове вирішення фасадів, сформоване на час
дослідження (ранній європейський модерн з елементами радянського класицизму);
– матеріальна структура (цегляні зовнішні стіни,
цегляні внутрішні несучі поперечні стіни, цегляні склепіння підвалу, міжповерхові перекриття,
металеві конструкції сходів, дах і купол з покрит
тям, ґрати огороджень балконів, дерев’яні віконні
заповнення, ліпнина фасадів, двоколірне вирішення фасадів);
– функціональне призначення (перший поверх —
заклади громадського обслуговування, другий і
третій — житлові квартири).
Висновки
У сучасних умовах унеможливленого конт
ролю та відповідного реагування органів охорони
культурної спадщини виконання етапу комплексних наукових досліджень замовниками проектів
реставрації ігнорується. Така практика призводить
до спотворення або знищення предмета охорони
пам’яток архітектури. Причина безвідповідального ставлення архітекторів і власників до пам’яток
вбачається у відсутності повноцінної історико-ар
хітектурної й облікової документації, де були б
викладені науково обґрунтовані обмеження при
роботах на пам’ятці. Найбільше це стосується па
м’яток місцевого значення. Якщо об’єкти зі статусом пам’ятки національного значення якісно опи
сані істориками архітектури і забезпечені відповідною документацією, то пам’ятки нижчого рангу
(місцевого значення) ще тільки потребують комплексних досліджень. Нерідким явищем є повна відсутність будь-яких історичних відомостей про об’єкт
у загальнодоступних джерелах. Тоді виникає необхідність у збиранні вихідних даних з приватних,
державних, відомчих архівів з подальшим опрацюванням, систематизацією й узагальненням фахівцем
відповідного профілю й кваліфікації. У таких випадках глибоке знання історії архітектури конкретного міста й особиста професійна зацікавленість
дозволяють розгорнути широкі історико-архівні і
бібліографічні пошуки, забезпечивши якісне дослі-
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дження об’єкта та предмета охорони. Комплексний
підхід і суворе дотримання послідовності дій при
розробці науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомої спадщини уможливлять
виконання будь-яких ремонтно-реставраційних
робіт на пам’ятках з дотриманням чинних норм у
галузі охорони культурної спадщини.
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Доходный дом
торговца Зекеля в Полтаве:
историко-архитектурное
исследование памятника
Оксана Белявская
Аннотация. Реставрационные работы на памятниках
архитектуры местного значения в большинстве случаев
выполняются без проведения комплексных научных исследований. Отсутствие историко-архитектурной справ-

ки в составе научно-проектной документации делают
невозможным определение предмета охраны памятника.
Владельцы объектов недвижимого культурного наследия
и проектировщики сталкиваются с проблемой определения вида реставрационных работ для конкретного
памятника. Доходный дом торговца Зекеля в Полтаве
является памятником архитектуры местного значения,
на который была составлена историко-архитектурная
справка, определен предмет охраны и даны рекомендации о возможных видах ремонтно-реставрационных
работ. В статье кратко представлены сведения, вошедшие в справку.
Ключевые слова: реставрация, историко-архитектурная справка, предмет охраны, доходный дом Зекеля в
Полтаве.
The profitable house
of merchant Zekel in Poltava:
a historical and architectural
exploration of the monument
Oksana Byelyavska
Annotation. Restoration works on the monuments of local
importance are performed without conducting comprehensive investigations in the majority of cases. The lack of
historical and architectural reference in the scientific and
project documentation makes it impossible to determine
the subject of protection of the monument. Owners of
immovable cultural heritage and designers are faced with
the problem of what type of restoration work is allowed
on the monument. Apartment house of merchant Zekel in
Poltava is the architectural monument of local importance,
which was composed of a full-fledged historical and architectural reference, defined the protection of and recommendations on the possible types of repair and restoration
work. The article briefly presents information included in
the certificate.
Key words: restoration, historical and architectural refe
rence, protection, profitable house Zekel in Poltava.
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Виноградова М. Нове в дослідженні міської садиби по Андріївському узвозу, № 13 у Києві

УДК 728/1 (1-21) (477-25)

Марина Виноградова

Нове в дослідженні
міської са диби по Андріївському
узвозу, № 13 у Києві
Анотація. У статті йдеться про відкриття автором досі невідомих архівних документів щодо відомого “Будинку
Булгакова”, відтворена повна історія забудови садиби по Андріївському узвозу, № 13 у Києві, починаючи з 1803
року, і з 1817 по 1888 рік — періоду, коли садибою володіла родина київських міщан Медвєдєвих. Проведена
атрибуція однієї з перших збережених у садибі до сьогодні споруд, визначена дата побудови. Стаття корисна для
всіх фахівців, що цікавляться історією Києва.
Ключові слова: Андріївський узвіз, Булгаков, Гарденін, Медвєдєв, Літошенко, Закревський, Поділ, Меленський,
Гесте, Катеринич, Бібіков.

Як відомо, міська садиба по Андріївському уз
возу, № 13 пов’язана з ім’ям письменника Михайла Булгакова, тут розташований його меморіальний будинок-музей — пам’ятка історії національного значення. Це — житловий будинок 1888 року
(арх. М. М. Гарденін), в якому у 1906–1913 та 1918–
1919 роках проживав письменник. Статус пам’ятки
надано Постановою Кабінету Міністрів України
від 03.09.2009 р. № 928, охоронний № 260003-Н.
Проте ретельне дослідження історії забудови цього
місця ніколи не проводилося і фактично розпочиналося з 1888 року, коли губернський секретар
Федот Іванович Медвєдєв продав садибу дружині
купця Вірі Олексіївні Літошенко 1.
Андріївський узвіз з’єднує Верхнє місто з Подолом. Довкола нього ще з ХІХ ст. точилися дискусії, пов’язані з його виникненням, розташуванням,
трасуванням по існуючій лінії.
Сучасний Андріївський узвіз звивистим серпантином пролягає між літописними горами Старокиївською (Детинкою), Замковою (Киселівкою) з
одного боку та Андріївською (Уздихальницею) —
з іншого. Він простягається від Контрактової площі
та вул. Покровської до початку вул. Володимирської. Назва пов’язана з будівництвом за проектом петербурзького архітектора Б. Растреллі на
Андріївській горі знаменитої Андріївської церкви
(1744–1754 рр.).
У ХІХ ст. Андріївський узвіз штучно асоціювали навіть з Боричевим. Проте досі залишається
чимало питань щодо справжньої його історії. Існують відверто помилкові твердження про його
конфігурацію та забудову. На це звертав увагу видатний дослідник Києва М. Закревський, який на
відміну від інших науковців, які невірно датували

виникнення узвозу, зазначав: “Андреевский съезд прокопан лишь в начале 18-го века; а прежде не было на этом
месте никакой проезжей дороги со Стараго города на
Подолъ” 2. Гора Киселівка (Замкова) і Гора Андрііїв
ська (Уздихальниця) у стародавні часи були з’єд
нані. На перетині Андріївського узвозу і вул. Воздвиженської ще в середині ХІХ ст. існувало узвишшя між горами Старокиївською і Андріївською,
що не дозволяло з’єднати існуючі частини доріг в
одну лінію, зробити узвіз проїжджим і уможливити
розвиток садибного будівництва.
Така ситуація відобразилася на плані Старокиївської та Подільської частин, складеному у 1803
році першим міським архітектором Андрієм Меленським, який дає досить повну інформацію щодо
забудови цієї частини Києва 3. На той час розріджена забудова узвозу позначена тільки з боку Подолу,
доходячи до вул. Воздвиженської та Андріївської
гори, далі роз’єднується валом, а за ним, біля Анд
ріївської церкви, забудова майже відсутня (іл. 1).
Слід зауважити, що в документах з історії забудови Києва початку і першої половини ХІХ ст.
зустрічаються інші назви Андріївського узвозу:
Старокиївський узвіз, вулиця Андріївська; початкова частина від Контрактової площі та вул. Покровської до перетину з вул. Воздвиженською до
середини ХІХ ст. називалася вул. Ольгинською і
відносилася, за тодішнім адміністративним поділом, до Подільської поліційної частини; верхній
відрізок узвозу біля Андріївської церкви — до Стародавньої.
Віднайдені автором в архівах Києва (Центральному державному історичному архіві м. Києва, Державному архіві Київської області і Державному архіві міста Києва) документи дають змогу розширити

1	ДАКО,

2

ф. 84, оп. 6, спр. 341, ст. 17, арк. 40 зв. — 42;
Кадомская М. Архивная полка / М.А.Кадомская,
О.А. Мокроусова // культорологічний путівник: Анд
реевский спуск — К.: Видавничий дім “АМАДЕЙ”,
2011. — С. 262.

3
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Закревский Н. Н. Описание Киева. — М.: Изд-во Московского археологического общества, 1868. — Т. 1. —
С. 371.
Інститут археології НАН України, методфонд, ф. 14,
№ 116.
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Іл. 1. План Старокиївської та Подільської частин. 1803 р. Складений арх. А. І. Мезенським. Фрагмент. —
ІА НАН України, методфонд, ф. 14, № 116

відомості про історичну структуру і забудову Анд
ріївського узвозу взагалі і садиби № 13 зокрема.
На плані 1803 року садибна ділянка, що відповідає сучасному № 13 по Андріївському узвозу,
розташована біля підніжжя Андріївської гори і позначена під № 2214. Згідно зі списком “обывателей,
имеющих мест от начала Крещатицкой горы по улице
Александровской по границе дому Сухоты и от него по
Андреевскому взвозу до границы горы и обратно до подошвы
Крещатицкой горы”, — складеним майже через рік
після нищівної пожежі Подолу (1811 рік), а саме
17 червня 1812 року “для сообщения жителям Подола”, ця садибна ділянка належала міщанинові
Івану Руденку 4. Відповідно до плану 1803 року на
території зазначеної садибної ділянки зафіксовано
невеликий прямокутний у плані дерев’яний будинок, який під час пожежі згорів 5.
Проект перепланування Подолу 1812 року,
складений петербурзьким архітектором Вільямом
Гесте, фактично не торкнувся трьох сусідніх садибних ділянок під Андріївською горою, зокрема
міщанина Івана Руденка. На плані перепланування
частини Подолу з накладкою на допожежну структуру, зробленою ймовірно у 1812 році [М. В.] 6,
Іл. 2. План перепланування Подолу, квартали
№№ 9–26, без дати [вірогідно — 1812 р. — М. В.].
Фрагмент. — ДАКО, ф. 41, оп. 1, арк. 52

4	ДАК,

ф. 1, оп. 2, спр. 179, арк. 30.
само, ф. 240, оп. 1, спр. 39, арк. 6.
6	ДАКО, ф. 41, оп. 1, спр. 1859, арк. 52.
5	Там
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обриси цієї території не зазнали виправлень і вона
залишилася в тих самих межах без змін (іл. 2).
Після пожежі ділянка Івана Руденка була самовільно зайнята київськими міщанами Медвєдєвими
(за іншими документами Ведмєдєви) — “двумя Иванами” (можливо, один з них брат на ім’я Іоанн), які
спорудили тут дві дерев’яні хатинки. 6 квітня 1817
року вони звернулися до київського цивільного
губернатора В. С. Катеринича з проханням дозволити їм “нынешнее место обстроить … хозяйственным
образом”, але за відсутністю належного плану садиби не мали змоги це виконати. Того ж року
23 червня Комісія для побудови Києво-Подільської
частини відмовила Медвєдєвим через відсутність
документів про належність їм ділянки та неможливості зазначити ними “под каким бывшего до пожара
числятся или в чем соседстве упомянутой их дом состоял” 7.
Проте офіційно садибу було оформлено на Медвєдєвих 31 серпня 1818 року, коли вони сплатили
“крепостные пошлины” в розмірі 20 крб. 30 коп. асигнаціями 8. Тоді ж Медвєдєви спорудили на місці
хатинок дерев’яний одноповерховий будинок, що
був знесений у 1832 році під час “спланирования и
расширения” Андріївського узвозу 9. Садибна ділянка
у той час належала київським “старожилим міщанам” Іоанну (напевно одному з вищезгаданих “двух
Иванов”) і Устинії Медвєдєвим. Її площа за планом
1844 року, складеним землеміром Л. Л. Шмигельським, становила 127 кв. саж. 10 (план в архівах
Києва не виявлено) 11. Відповідно до “Обывательского списка Подольской города Киева части”, датованого
28 серпня 1836 року, І. Медвєдєву було 65 років, за
родом занять — вибойщик (вірогідно красильник
ситцю за словником С. Ожегова). Також відомо,
що у подружжя Медвєдєвих Івана та Устинії був
син Іван 12.
Під час проживання Медвєдєвих на Андріївському узвозі він почав забудовуватися, здебільшого з середини ХІХ ст. Спочатку це були невеличкі
одно-двоповерхові дерев’яні будинки, хаотично
розташовані на садибних ділянках. Деякі власники
відмовлялися від будівництва на гористій території:
наприклад власники садибної ділянки Костянтина
Величковського, площею 52 кв. саж., яка містилася
між садибами Миколи Шишкова (сучасний № 11)
і Медвєдєвих (сучасний № 13) 13. До речі, цю ділянку у 1844 році було поділено між власниками
сусідніх ділянок.
На плані, складеному у 1841 році, зафіксовано декілька садибних ділянок — Марії Алексєєвої
(сучасний № 9), міщанина Романа Горохова (ділянка згодом була поділена між М. Алексєєвою і
7	ДАК,

ф. 240, оп. 1, спр. 39, арк. 6–7.
ф. 486, оп. 1, спр. 17537, арк. 1.
9	ДАКО, ф. 42, оп. 3, спр. 2604, арк. 1.
10	Одна кв. сажень становить 4, 55 кв. м.
11	ЦДІАКУ, ф. 486, оп. 1, спр. 17537, арк. 15.
12	ДАК, ф. 1, оп. 2-а, спр. 261, арк. 89 зв.
13	ДАКО, ф. 42, оп. 2, спр. 99, арк. 3-а.
8	ЦДІАКУ,

Іл. 3. План садибних ділянок. 1841 р. Непарний
бік Андріївського узвозу, сучасні №№ 9–13. —
ДАКО, ф. 42, оп. 2, спр. 99, арк. 3-а

М. Шишковим), міщанина Миколи Шишкова (сучасний № 11), міщанки Євдокії Величковської —
за шлюбом Беленкової (згодом ділянка поділена
між М. Шишковим і Медвєдєвими) 14 та Медвєдє
вих (сучасний № 13). На цьому плані показано
як у 1832 році було розширено і дещо вирівняно
Андріївський узвіз. Лінія забудови узвозу пройшла
по земельних ділянках цих власників, а в деяких випадках, як з садибою міщан Медвєдєвих, існуючий
там будинок підлягав знесенню (іл. 3).
У серпні 1846 року Іван Іванович Медвєдєв —
син Іоанна і Устинії Медвєдєвих домігся від Київської губернської будівельної комісії розширення
своєї садибної ділянки за рахунок виділення йому
ще 79 1/2 кв. саж. “за посаженные деньги” 15 спланованої
частини гори Уздихальниці (Андріївської) для спорудження за “зразковим” проектом № 3 дерев’яного
будинку (тобто шириною фасаду на 3 віконних
прорізи). Таким чином, площа садибної ділянки
на той час вже становила 229,5 кв. саж. Відповідно
до рапорту київського землеміра Л. Шмигельського
від 24 липня 1846 року: “Место с расчищенной горы
действительно нахожу удобным к постройке просимого
им дома…” 16. Проект будинку був затверджений
3 вересня 1846 року Київським військовим генерал14	Там

само.
само, оп. 3, спр. 2604, арк. 3.
16	Там само.
15	Там
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губернатором Д. Г. Бібіковим 17 (в архівах Києва не
виявлено). Споруджений будинок належав також
братові Івана Медвєдева Степану, який за 200 крб.
сріблом 3 жовтня 1859 року продав свою частину
Іванові 18.
Вперше будинок зображений на акварелі кінця
1840-х років художника М. М. Сажина 19 та у 1872
році зафіксований на відомому фото військового
інженера Д. Біркіна “Вид на Старый город” (іл. 4, 5).
Тепер у цьому будинку розміщене кафе “Світлиця”. Будівля на півтора поверхи, тинькована, дах
вальмовий. Вікна двостулкові з дерев’яними лакованими ставнями. Внутрішнє планування змінене
пристосуванням під заклад громадського харчування. Вхід до будинку влаштовано з правого боку
наріжної частини головного фасаду, що виходить
на Андріївський узвіз. Додатковий вхід з тамбуром
до напівповерху — посередині лівого бокового
фасаду.
Ситуація з забудовою досліджуваної ділянки у
другій половині ХІХ ст. зафіксована на досить схематичному плані, складеному Уманським повітоІл. 4. М. М. Сажин. Вигляд Андріївського узвозу.
Кінець 1840-х рр. Папір, акварель. 35,5×27,7.
Національний художній музей. —
Київ в образотворчому мистецтві ХІІ–ХХ століть //
Альбом. — К. : Мистецтво”, 1982, № 129

17	ЦДІАКУ,

ф. 486, оп. 1, спр. 17537, арк. 15.
ф. 486, оп. 1, спр. 17537, арк. 17.
19	Київ в образотворчому мистецтві ХІІ–ХХ століть: альбом [автори-упорядники Ю.В. Белічко, В.П. Підгора]. —
К.: Мистецтво, 1982. — № 129.
18	ЦДІАКУ,

Іл. 5. Вид Краєвид на Старе місто. Фото Д. Біркіна,
1872 р. — ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, відділ рідкісної книги
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Іл. 6. План садиби. 1876 р. — ДАКО, ф. 35, оп. 4, спр. 233, арк. 32

вим землеміром Гапичем 23 жовтня 1876 року після
оформлення І. І. Медвєдєвим права власності на
нерухомість 20. На ньому показана існуюча на той
час дерев’яна забудова — одноповерховий будинок
по лінії Андріївського узвозу, споруджений у 1846
році, і всередині садиби — три господарчі споруди.
(іл. 6). Право на спадщину І. І. Медвєдєв отримав
3 січня 1876 року після смерті його батьків Іоанна
Медвєдєва (1853 р.) та матері Устинії (1864 р.) 21.
Після смерті І. І. Медвєдєва садибна ділянка
площею 229,5 кв. саж. була продана 4 травня 1888
року його сином губернським секретарем Федотом
Івановичем Медвєдєвим, якому спадщина дісталася
5 травня 1887 року. Садибу за 4 тисячі 500 крб.
сріблом придбала дружина київського купця 2-ї
гільдії Віра Олексіївна Літошенко 22.
ф. 35, оп. 4, спр. 233, арк. 32.
ф. 486, оп. 1, спр. 18357, арк. 9, спр. 17537,
арк. 12, 13.
22	ДАКО, ф. 84, оп. 6, спр. 341, ст. 17, арк. 40 зв. – 42.

Подальша історія забудови садиби по Андріївському узвозу № 13 досить детально викладена
М. А. Кадомською і О. А. Мокроусовою у розділі
“Архивная полка” культурологічного путівника
“Андреевский спуск” 23.
Отже, ця наукова розвідка закрила білі плями в
розвитку будівництва початку і середини ХІХ ст. на
території міської садиби по Андріївському узвозу,
№ 13. Варто зауважити, що існують дослідження
території Подолу, зокрема, узвозу, які охоплюють
пізніший період — з 80-х років ХІХ сторіччя. Однак до цього часу історія забудови даної частини
узвозу фактично була невідомою.
Виявлені автором архівні матеріали дають
змогу доповнити увесь наявний дослідницький
комплекс щодо цікавої в історико-культурному
відношенні теми.

20	ДАКО,

21	ЦДІАКУ,

23
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Новое в исследовании
городской усадьбы
на Андреевском спуске, № 13
в Киеве
Марина Виноградова
Аннотация. На основании открытых автором архивных
документов, относящихся к известному “Дому Булгакова”, в статье воссоздана полная история застройки
усадьбы по Андреевскому спуску № 13 в Киеве, начиная
с 1803 года, и с 1817 по 1888 год — времени, когда усадьбой владело семейство киевских мещан Медведевых.
Проведена атрибуция одного из первых сохранившихся
до наших дней строений на ее территории, определена
дата постройки. Статья интересна для всех специалистов, интересующихся историей Киева.
Ключевые слова: Андреевский спуск, Булгаков, Гарденин, Медведев, Литошенко, Закревский, Подол, Меленский, Гесте, Катеринич, Бибиков.
NEW FINDINGS IN THE RESEARCH
OF THE URBAN HOMESTEAD
ON #13 ANDRIYIVSKY UZVIZ STREET
IN KYIV
by Maryna Vynohradova
Annotation. The article discusses the documents on the
well-known Bulhakov House in Kyiv, Ukraine, that had
been unknown until discovered by the author in the files.
The publication presents the full history of construction of
the urban homestead at #13 Andriyivsky Uzviz place; from
1803, as well as within the period of 1817 through 1888
when the house had been owned by the Medvedevs, a petty
bourgeois family. Also, the paper includes attribution of one
of the homestead`s oldest buildings, extanct nowadays, and
specifies the construction date of the building . The article
is intended to all kinds of exerts interested in the research
of history of the city of Kyiv, Ukraine.
Key words: Andiriivsky Uzviz, Bulgakov, Gardenin, Medvedev, Litoshenko, Zakrevsky, Podil, Melensky, Geste, Katerynych, Bibikov.
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Лашманова Ю. Особливості формування ансамблю вулиці Маразліївської (м. Одеса) ...

УДК 711.73(477.74)“…/1914”

Юлія Лашманова

Особливості формування ансамблю
вулиці Маразліївської (м. Одеса).
Початок і періодизація забудови до 1914 р.
Анотація. Стаття присвячена становленню унікального містобудівного явища — ансамблю вулиці Маразліївської
в м. Одесі. Зокрема, висвітлена проблема датування початку забудови вулиці.
Ключові слова: вулиця Нова (Маразліївська), розподіл земельних ділянок, первісна забудова, етапи забудови.

Серед кращих одеських вулиць виділяється
вулиця Маразліївська, для якої характерний надзвичайно виразний містобудівний ансамбль, що зберіг
свою автентичність. Топографічно вона пролягає
від провулку Нахімова (колись Барятинського) до
вул. Базарної паралельно до вул. Канатної, з непарним боком якої має чотири спільних квартали
та спільну історію розвитку забудови (іл. 1). Поряд
розкинувся парк ім. Т. Г. Шевченка (Олександрівський), завдяки чому вулиця отримала односторонню забудову.
Цікаво, що думки краєзнавців щодо початку
заснування вулиці Маразліївської з часом змінювалися. Так, радянський заідеологізований путівник 1960–1970-х рр. К. Саркісяна, М. Ставніцера
“Улицы рассказывают” [13, с. 137], що витримав
шість видань, історію цієї вулиці (тоді — вул. Фрід
ріха Енгельса) розпочинає 1875 роком: “Тут виник
ла нова вулиця (спочатку вона так і називалась Нова), якій
скоро присвоїли ім’я міського голови міліонера Маразлі”.
У пострадянський час подібне твердження щодо
пізнішого часу виникнення підтримується низкою
авторів. Так, наприклад, путівник 2005 року репрезентує Маразліївську як одну з наймолодших
вулиць старого міста: “Її будували на околиці поблизу
від моря в кінці XIX століття” [12, с. 53].
У наш час, згідно з топонімічним довідником
старої частини Одеси Я. Майстрового [8, с. 120],
більшість краєзнавців та науковців схиляється до
думки, що вулиця Маразліївська (Нова) з’явилась на
мапах міста у 1828 році [28]. Авторитетний краєзна
вець О. Губар, який вивчав забудову вулиць і, зок
рема, Маразліївської досить скрупульозно, у 2006
році писав: “Віддалене від раннього історичного центру,
це місце тривалий час забудовувалось менш щільно. В принципі, вулиця Нова фігурує на планах міста, принаймні, з
другої чверті позаминулого сторіччя” [2, с. 184].
У наступному виданні довідника Я. Майстрового 1828 рік скореговано на 1820 [9, с. 250], однак
ми вважаємо, що забудова вулиці Нової розпочалась раніше і тісно пов’язана з будівництвом канатної фабрики, що знаходилась по вулиці Базарній.
Спробуємо встановити датування вулиці Нової по
початку забудови канатної фабрики.

Так, неперевершений знавець містобудівної
історії Одеси В. Тимофієнко твердив: “Не збігався
з проектними пропозиціями і характер освоєння території за вул. Канатною, а саме: відразу за вул. Троїцькою
з’явився виступ на один квартал, за Успенською — на
два, а за Базарною — знову на один, однак такий до-
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Іл. 2. Фрагмент мапи з показом нових кварталів. 1814

вгий, що дорівнював своєю довжиною трьом кварталам.
Це пояснювалось розміщенням там канатної фабрики,
збудованої у 1804 р. Моксеєвим 1, і будівель, що належали
Утєнкову. Вулиця Нова виявилася перерваною. Тому від
Утєнкова і Новикова, який купив фабрику пізніше, наполегливо вимагали перенести свої виробництва” [15, с. 69]
(іл. 2).
Як свідчать архівні документи, в 1804 році
брянський купець Моксеєв просив місце для магазейна 2 поряд з місцем брянського купця Утєнкова
в кварталі між вулицями Канатною і Карантинною
[18, 19], тобто мова йде не про Базарну вулицю.
В. Тимофієнко точно описав місцевість, де почи
нала забудовуватись вулиця Маразліївська, але
помилився з прізвищем купця, а, отже, 1804 рік
нам ні про що не говорить. Таким чином, потрібно визначити прізвище першого власника канатної фабрики саме на Базарній вулиці і час, коли
його виробництво перетнуло вулицю Нову. Дуже
малоймовірно, щоб спочатку з’явився довже
лезний квартал, а потім перпендикулярно до нього по обидва його боки дві вулиці з однаковою
назвою.
В усіх публікаціях про вул. Маразліївську власником фабрики, чия споруда перетнула вулицю
Нову, автори називають Мєшкова або Новикова.
І, відповідно, час початку побудови фабрики вказують різний. Наше дослідження показало, що згідно
з рапортом архітектора Фраполлі і його креслениками [20], ділянку на видовженому кварталі вулиці Базарної в 1809 році отримала дружина купця
Мєшкова. І на 1825 рік чотири з шести ділянок
були у власності їхньої родини. Решта належала
купцям Некрасову і Кур’янову. В 1833 році володіння Кур’янова, згідно з рапортом архітектора Торрічеллі, були передані купцям Новикову, Басову і
Плотникову [23]. Отже, квартал з фабрикою купця
1	В архівних документах прізвище написано нерозбірливо,
2

можливо, Мокеєв (прим. наша).
Магазейнами на початку ХІХ ст. називали зернові склади.

Мєшкова по вулиці Базарній починає розростатись в довжину не раніше 1809 року. І вулиця Нова
на цей час вже існує.
Аналізуючи Генеральний план 1807 року “с показанием вновь произведенных цивильных зданий в 1803,
1804, 1805, 1806, 1807 годах” [27] і план 1814 року
[25], де зафіксовано реальну забудову міста, стає
очевидним, що квартали, про які йдеться в В. Тимофієнка, з’явилися у проміжку між 1807 і 1814 роками (див. іл. 2). Отже, теоретично перші споруди на
місці перших кварталів майбутньої вулиці Маразліївської могли з’явитись в 1795–1814 роках.
З двох, розбитих кварталом з канатною фаб
рикою частин вул. Нової якогось суттєвого архітектурного інтересу не становить перша з них, що
простяглася між вулицями Великою Арнаутською
і Новорибною (нині — Пантелеймонівська). Назву Нова вона зберегла до середини 1950-х років.
Нашим об’єктом дослідження є друга частина, яка
в різні часи називалася Михайлівською 3, Маразлі,
Маразліївською, Енгельса, а нині — Маразліївська.
Ми вважаємо, що назва Михайлівська — неофіційна, оскільки не зафіксована ані на мапах, ані
на планах. Ще одним фактом є те, що в 1895 році
“по верноподанному докладу в 23-й день сего ноября Государь Император, согласно ходатайству одесской городской
Думы, высочайше соизволил переименовать “Новую улицу” в Одессе на протяжении от Барятинского переулка до
пересекания с Базарною улицею в улицу “Маразли” в увековечение памяти и долголетней общественной деятельности
бывшего городского головы тайного советника Маразли”
[16]. Як бачимо, перейменовано було Нову вулицю, а не Михайлівську. Надалі під назвою “Нова
вулиця” матимемо на увазі її другу частину.
Слід зауважити, що в нових містах Російської
імперії вулиці не мали назв по декілька десятиліть.
Облік земельних наділів вівся за номерами кварталів, номерами ділянок та прізвищами власників
цих ділянок. Не є винятком і молода Одеса. Так,
краєзнавець В. Константинов у збірнику нарисів
“Загадка старинного особняка” [7] наводить текст
прохання до ОБК (Одеського будівельного комітету) з приводу видання документів на закінчену
новобудову від князя Сергія Волконського, сина
одного з засновників Одеси, генерал-поручика
Г. Г. Волконського, датоване жовтнем 1820 року, де
князь вказує: “На отведенном мне комитетом месте,
состоящем в 1 части, в 52 квартале под № 9-м я построил дом по плану комитета”.
Вул. Нова (протяжністю до вулиці Базарної)
на першому етапі забудови складалася з кварталів
ІІ, ІІІ, VІ 4. Оскільки ОБК, а до нього інженерна
3	Топономічний

варіант: “Нова вулиця при Михайлівській церкві”.
4	Така нумерація кварталів використовувалась, зокрема,
на мапах 1928 р.,1829 р.,1892 р. (див. ОДІКМ. Інв. група
“К”, Фонд ІІ, К-605, К-613; 28) та в численних архівних
документах.
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команда та міський магістрат 5 слідкували за порядком забудови [3]; землі на вулиці Новій не могли
роздаватися раніше, ніж на Канатній. Водночас
правий, непарний бік вулиці Канатної певний час
теж пустував, оскільки зліва знаходилася Одеська
фортеця, еспланаду якої, не можна було забудовувати з військово-тактичних міркувань. У 1811 році
фортецю ліквідували як фортифікаційну споруду
і передали у розпорядження портового карантину
[26]. Однак відведення ділянок за Карантинною
балкою офіційно дозволили лише з вересня 1820
року [17], хоча прохання про відвід подавалися ще
за два-три роки до цього, причому впливовими
особами. Серед перших був задоволений прохач
1818 року — князь С. Г. Волконський, пізніше —
колишній ад’ютант герцога Рішельє полковник
І. А. Стемпковський, шляхтич Ієронім Сабанський
та ін. Після забудови непарного боку Канатної, її
тили немовби сформували нову вулицю.
О. Губар тривалий час вивчав архівні доку
менти ОБК, що був заснований 1804 року за вказівкою імператора і діяв упродовж 60 років. Зокрема,
дослідник розкрив процес формування поселення
Арнаутська слобода 6 і вказав на його зв’язок з кварталами вулиці Нової. Дана розвідка засвідчує, що
у низці документів 1812–1813 рр., що стосуються
Арнаутки, згадують знову додані або новопризначені квартали — I, II, III. Однак квартали з такою нумерацією вже існували. Йдеться про те, що
дублюючі номери розташовувалися з непарного
боку майбутньої вулиці Канатної, за Карантинною
балкою. I квартал, обмежений вулицями Базарна,
Канатна та Велика Арнаутська, ніби розрізав на
дві частини вулицю Нову, II квартал обмежувався Канатною, Новою, Успенською та Троїцькою
вулицями, а сусідній III — Канатною, Новою, Базарною та Успенською. До осені 1813 ці квартали
починають забудовуватися паралельно з епіцент
ром старої Арнаутки [6] (іл. 3).
Я. Майстровий, аналізуючи на мапі 1826 року
розташування відведених під забудову в Арнаутській слобідці ділянок, робить висновок, що слобідка знаходилася в межах сучасних вулиць Бєлін
5	До

створення ОБК його функції в 1795–1800 рр. виконувала Інженерна команда, в 1800–1803 рр. — Одеський міський магістрат (див. ДАОО, ф. 2, оп. 5, спр. 283,
л. 405). Діяльність інженерної команди зафіксована
в журналах, про які відомо лише з посилань історика
ХІХ ст. К. Н. Смольянінова (див. К. Н. Смольянинов,
с. 38, 60), тому детальна історія перших років забудови
Одеси дослідниками мало розкрита.
6	Арнаутами називали албанців та представників інших
балканських народів, що переселилися з Турецької імперії на землі, відвойовані Російською імперією у Туреччини в ході російсько-турецьких воєн другої половини XVIII століття. В Одесі назва Арнаутська слобідка
(Арнаутка) входить до побутового та документального
вжитку “заднім” числом. Спочатку йшлося про казарми для переселенців, “солдатські казарми”, “Солдатську
слобідку”, а потім — про “старі арнаутські казарми”.

Іл. 3. Перші квартали вул. Нової (Маразліївської)
та їхнє розташування в Арнаутській слобідці

ського, Пантелеймонівської, Осипова, Успенської
[9, с. 352] (див. іл. 3). Нам вдалося знайти документи про відведення в 1817 році ділянки № 26
у ІІ кварталі в Арнаутській слобідці, на Військовому
форштадті [22]. Це означає, що межа Арнаутської
слобідки проходила не по вулиці Успенській, а,
принаймні, на квартал вище — по вулиці Троїцькій
і кварталах ІІ, ІІІ, VI, тобто вся рання забудова вулиці Нової, знаходились в Арнаутській слобідці.
Щодо специфічних особливостей первинної
забудови району Арнаутської слобідки, ми згодні
з твердженням О. Губаря, що вони проявляються
лише наприкінці XVIII — у перших десятиліттях
XIX ст. [6, с. 29].
Саму Арнаутську слобідку почали забудовувати через рік після рескрипту Катерини ІІ про
заснування міста Одеси: “Въ исходъ 1795 г., на южномъ концъ вновь возникавшаго города построено было 16
казенныхъ каменныхъ “связей” (флигелей), длиною каждая
въ 6, а шириною въ 3 сажени; каждая “связь” состояла изъ
двухъ домовъ или помъщеній съ лавками, выстроенными
по “азіатскому обычаю”, работы производились по подряду
именнымъ гражданиномъ Евсеемъ Кленовымъ” [11, с. 12].
Наприкінці наступного року частина флігелів пустувала, не охоронялася, а тому зазнала пограбувань і
перетворилася на пустку. У решті будівель безкош
товно можна було проживати упродовж одного
року. Після закінчення цього терміну люди просто
залишали їх, і знову ж без нагляду. Як результат, до
початку 1798 року з 16 пар флігелів в експлуатації
залишалося дві пари, а від інших “вціліли тільки стіни” [6, с. 20–21; 9, с. 352; 11, с.12]. У 1810–1814 рр.
в архівних документах досить часто зустрічається
назва “старі арнаутські казарми”. Забудова Арнаутки гальмувалася через сам факт наявності старих
казарм. До ОБК надходили численні прохання
про відведення місць, зайнятих руїнами, під забудову, однак не було можливості надати землю на
законних підставах, поки не вийшли постанови
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Іл. 4. Викопіювання кварталів LII, LIII з добавленими землями. 1840

про знесення цих руїн. Постанов про відведення зайнятих старими казармами місць було дві:
перша — від 14 серпня 1805 року, і друга — від 13
травня 1809 року [6, с. 23]. Ймовірно, що факт відведення 1-ї ділянки в І кварталі 25 листопада 1809 р.
[20] пов’язаний з вищеназваними постановами.
Точне місце розташування вищеописаних казарм
вказати неможливо, оскільки не зберігся жодний
план, тому ми не можемо достовірно сказати, чи
були казарми на території перших кварталів майбутньої вулиці Маразліївської.
Важко прослідкувати процес роздавання земель і реалізації отриманих в ОБК планів, оскільки
у забудовників нерідко змінювалися життєві плани
або ж не вистачало коштів. За діючими правилам
забудовник ставав повноправним власником виключно після закінчення будівництва, на яке в різний час давалося від 1 до 3 років 7. В іншому випадку земельний наділ могли відібрати. Первинний розподіл земель досить часто не гарантував
забудови. На практиці одна земельна ділянка могла
по декілька разів переходити з рук у руки, а деякі ділянки пустували десятиліттями. Так, скажімо,
у ІІІ кварталі ділянку № 41 в 1815 році було відведено вдові Марії Красіні і видано план будівельного
комітету з умовою закінчити будівництво через рік.
Через нестачу коштів вона спромоглася лише на
невеличкий флігель, покритий дринвою 8, який
знаходився посеред двору. У 1831 році Марія Красіні поступилася місцем Андрієві Корненку. І в 1833
році архітектор Фраполлі підтвердив забудову за
планом комітету [21]. Цей та ряд інших прикладів дають підстави вважати, що цілісною забудова
перших кварталів вулиці Нової стала ближче до
середини 1830-х років.
Відомий дослідник одеської історії О. Губар
вважав, що активна забудова вулиці Нової почалася
7	Після

1820 року нормою, яка відводилась на будівництво, стало 2 роки.
8	Значення слова “дринва” нами не виявлено. У будівель
ного комітету були жорсткі вимоги що до якості покриття даху. Можливо, “дринва” означає неякісний покрівельний матеріал на місцевому жаргоні.

тільки у 1860-х роках, а особливо з 1875-го, після
офіційного заснування Олександрівського парку
[5, с. 37], проте виявлені нами архівні документи
засвідчують інше [24]. В 1840 році до неповних
кварталів LII, LIII вулиці Канатної були приєднані нові землі і таким чином визначилась червона
лінія з парного боку вулиці Нової. Шість ділянок у
кварталі LIII (розмірами по 200 сажнів) були запропоновані для продажу на публічних торгах (іл. 4),
що відбулися 1845 року, а до 1848 р. всі ділянки
були забудовані стіна в стіну (стрічкова забудова).
До нашого часу збереглися будівлі №№ 46, 48, 50 9.
Часовий проміжок первинної забудови кварталу
LIII збігається з будівельним бумом другої половини 1840-х – початку 1850-х років [4, с. 43].
Решту земель (увесь квартал LII і частину квар
талу LIII) викупили крупні землевласники Канатної
вулиці під сади. На нашу думку, це стало основною
причиною того, що надзвичайно привабливі ділянки землі біля моря до кінця ХІХ ст. забудовувались повільно. Зростання цін на землю в період
будівельного буму спричинило розпродаж ділянок,
розбитих на модулі по 200 сажнів. Частина земель
передавалася у спадок.
Про початок забудови кварталу LII інформації надзвичайно мало. Ключовою для нас стала
характеристика Н. Н. Мурзакевичем вулиці Нової
як “лише декілька років тому назад забудованої”, дана
в 1869 році [10]. Безперечно, що тут йшлося про
квартал LII і ми припускаємо, що першими зводились споруди на колишній ділянці Сабанського.
На 1906 рік, згідно з адресною книгою 10
К. Вісковського [1], квартал LII забудували повністю. Тут замість 4 садів споруджено 16 високоякіс9	Нумерація

будівель сучасна.
	Характерно, що на 1855 рік, згідно з планом Кленова,
вказані ділянки зображені як незабудовані (див. ОДІКМ.
Інв. група “К”, Фонд ІІ, К-613).
10	На зламі ХІХ–ХХ ст. численні адресні та довідкові
книги складалися за даними поліцейських дільниць,
а перевірялися при безпосередньому обході вулиць та
оновлювалися щороку.
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них будівель стрічкової забудови — переважно
прибуткових будинків.
На наш погляд, дещо перебільшена роль Олександрівського парку в активному зростанні будівництва на вулиці Новій починаючи з 1875 року,
про що неодмінно наголошувалося в усіх статтях
про вулицю Маразліївську. Так, згідно з адресними книгами К. Вісковського [1], за період з 1875
по 1884 роки у кварталах ІІ, ІІІ, VI з’явився ще
один домовласник, в LIII — нічого не змінилося,
в LII –з’явилося три домовласники, що не свідчить
на користь різкого зростання забудови з 1875 року.
Ми вважаємо основним фактором, що стимулював
землевласників розпродавати ділянки, відведені
раніше під сади, було різке зростання цін на землю. Водночас зростання вартості землі спричинив
будівельний бум, що пройшов Європою. Що ж
до стрімкого росту цін на земельні ділянки вулиці
Нової (Маразліївської), то також мали значення
покращення її інженерної інфраструктури та облаштування Олександрівського парку.
Таким чином, наведені вище документальні
свідчення дають нам право зробити наступні висновки.
1. На даний час не виявлено фактів, які б достеменно підтверджували дату утворення вулиці
Нової. На наш погляд, велика ймовірність, що це
1809 рік.
2. Всі квартали першого етапу забудови знаходилися в районі Арнаутської слобідки і мали
типовий для неї вигляд.
3. Історичну періодизацію формування ан
самблю вулиці Нової можна окреслити такими
часовими межами:
І період — первісна забудова:
• 1-й етап — квартали ІІ, ІІІ, VІ; 1809–1835 рр.
(іл. 5);
• 2-й етап — квартал LIII (5 споруд); 1845–1848 рр.
(іл. 6);
• 3-й етап — квартал LII (5 споруд); 1865–1875 рр.
(іл. 7).
Таким чином, на 1875 р. споруджено 20 чільних будівель.
ІІ період — висока забудова, що характеризується кращими зразками історизму й модерну (всі
квартали), 1875–1914 рр. (іл. 8–10).

Іл. 5. Будинок № 64. Поштова станція, 1807 р.,
І-й період, 1-й етап забудови.
Знаходилася в ІІІ кварталі. Знесена у 2000-х рр.

Іл. 6. Будинок № 48. Будинок Гавриїла Волохова.
І-й період, 2-й етап забудови.
Знаходиться у LIIІ кварталі. 1845

Іл. 7. Будинок № 24. Ймовірно друга половина1860-х
років. І-й період, 3-й етап забудови.
Знаходиться у LII кварталі

Іл. 8. Будинок № 18. Особняк Марії Менделевич.
(Арх. Л. Л. Влодек). ІІ-й період, ренесансно-барочні
ремінісценції. 1880–1890

Іл. 9. Будинок № 14 а. Особняк, прибутковий
будинок Марії Менделевич. (Арх. М. І. Лінецький).
ІІ-й період, модерн. 1905
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Іл. 10. Будинок № 14 б. Прибутковий будинок
Я. А. Наума. (Арх. Я. С. Гольденберг).
ІІ-й період, модерн. 1912–1913

Станом на 1914 р. споруджено 38 чільних будівель 11.
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Марина Болгарова

Лампа д а з руїн Успенського собору
Києво-Печерської лаври в контексті
дослідження комплексу пам’яток,
пов’язаних з похованням митрополита
Павла Тобольського
Анотація. Статтю присвячено розглядові питання про комплекс пам’яток, пов’язаних з похованням митрополита
Павла Тобольського в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Досліджено етапи формування цього комплексу та його складові. У контексті розвідки до наукового обігу введено досі не опубліковану пам’ятку з фондової
колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Ключові слова: Києво-Печерська лавра, Успенський собор, Павло Тобольський, церковне начиння, лампада.

У травні 1944 року після виходу постанови Рад
наркому України про відновлення діяльності Киє
во-Печерського заповідника починається копітка
робота з відтворення його фондів. Окрім колекцій,
повернених з евакуації та з Німеччини, куди під час
війни було вивезено багато унікальних пам’яток
мистецтва, фондові зібрання поповнились речами,
знайденими під час розбирання руїн Успенського
собору. Всі ці скарби, попри їхнє різне походження, об’єднувало те, що вони перебували в соборі
під час вибуху, котрий не тільки зруйнував храм, а
й поховав під його руїнами все, що на той час знаходилося всередині. Понівечені і майже знищені
речі потребували ретельної обробки, консервації та
реставрації, подальшого наукового опрацювання.
Проте, до кінця 1960-х рр. реставраційного підрозділу у Заповіднику не було, для обстеження фондових колекцій та проведення необхідних заходів
для збереження пам’яток запрошувались фахівці інших організацій та установ, реставрація мала лише
технічний характер [2, с. 124]. З кінця 1950-х та
до початку 1990-х років Заповідник співпрацював
з Республіканськими спеціальними науково-реставраційними майстернями; упродовж цього часу було очищено та законсервовано близько 200
предметів з металу, знайдених під час розкопок
Успенського собору [2, с. 126]. Пам’яткам, піднятим
з-під руїн та відродженим зусиллями реставраторів,
була присвячена стаціонарна виставка, відкрита у
1993 р. З фондових колекцій Заповідника представлено ікони з іконостасів собору, всі види церковного начиння, церковне шитво [6, с. 55]. Реставрація пам’яток декоративно-ужиткового мистецтва ХVІІ–ХІХ ст. з руїн Успенського собору (а це
близько 2000 одиниць збереження) продовжується
й донині, оскільки переважна більшість з них перебуває, практично, в аварійному стані [2, с. 129].
Останнім часом перелік відреставрованих речей
поповнився новими пам’ятками, серед яких — дві

металеві ікони Богородиці (ХVІІ ст., 1743 р.), частина оправи престолу (ХVІІІ ст.), металеві накладки з гербом та вензелем фельдмаршала П. О. Рум’янцева-Задунайського (ХІХ ст.), дарохранитель
ниця (1906 р.) металеві медальйони з раки митрополита Павла Тобольського (1912 р.) [3, №№ 55;
61; 71; 73; 82; 83]. До цього переліку варто додати
ще одну цікаву пам’ятку — лампаду, що була відреставрована протягом останніх років у відділі нау
кової реставрації та консервації Національного Киє
во-Печерського історико-культурного заповідника
(далі — НКПІКЗ) [19]. Завдяки наявності вкладного напису, можна локалізувати місцезнаходження
лампади в Успенському соборі, відносячи його до
поховання митрополита Павла Тобольського. Дос
лідженню даної пам’ятки у контексті комплексу
пам’яток, пов’язаних з останнім Тобольським митрополитом, присвячена ця стаття.
Постать свт. Павла (Конюскевича), митропо
лита Тобольського та Сибірського, привертала
увагу багатьох авторів як дореволюційних, так і
сучасних, йому присвячені окремі статті та дослід
ження, інформацію про його життя, діяльність та
посмертне вшанування містить низка загальних
видань [15, с. 220–222]. Окремо варто відмітити
працю професора Київської духовної академії протоієрея Федора Титова, підготовлену до канонізації
святителя [25], котра не втратила свого значення
і сьогодні, що засвідчують її сучасні перевидання [21]. Зацікавлення особою митрополита Павла
Тобольського особливо зросло останнім часом, у
зв’язку з його канонізацією та подальшим обретінням мощів. Серед праць цього періоду необхідно
відзначити публікацію, присвячену віднайденню
поховання святителя в Успенському соборі [1]. До
цього варто додати, що в літературі святителя подекуди названо Павлом ІІ на відміну від митрополита Павла І, який правив Тобольською єпархією
у 1678–1692 рр.
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Святитель Павло (Петро Конюшкевич, — прізвище Конюскевич з’явилось у працях істориків
ХІХ ст.) [25, с. 107–108; 9, с. 480], митрополит
Тобольський та Сибірський, народився у 1705 р.
в м. Самбір Руського воєводства, в сім’ї багатих
міщан, які походили з прикарпатського с. Конюшки (тепер с. Луки неподалік Самбора) [10, с. 278].
Початкову освіту отримав у Самбірський братській
школі, потім навчався у Києво-Могилянській академії, по закінченні академічного курсу в 1733 р. прий
няв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі та
був залишений в академії викладачем, спочатку — в
одному з її нижчих класів, а з 1738 р. до 1740 р. —
піїтики. У 1740 р. у сані ієромонаха призначений
проповідником Московської Слов’яно-Греко-Ла
тинської академії, в 1744 р. піднесений до сану архімандрита та призначений настоятелем Новгородського Юріївського монастиря. 23 травня 1758 р.
хіротонований на єпископа Тобольського й Сибірського з піднесенням до сану митрополита. У 1768 р.
звільнений на спокій до Києво-Печерської лаври,
куди він прибув 29 червня того ж року. Восени
1770 р. склав духовний заповіт, яким засвідчив, що
все його “власне майно, гроші та різні речі, при добрій
пам’яті та з власної волі” було роздано [25, с. 55–56].
Упокоївся 4 листопада 1770 р. у Лаврі, де й був похований в усипальні Успенського собору під приділом св. Стефана. Саме при похованні вперше було
засвідчено нетлінність мощів свт. Павла. Оскільки
затрималась офіційна відповідь на запит архіманд
рита Зосими (Валкевича) про погребіння, яке мало
відбутися належним урочистим чином за участю
собору архієреїв, чого на той час в наявності не
було, поховання відбулось тільки через півтора
місяця, 19 грудня 1770 р. Саме тоді й було виявлено, що тіло митрополита залишилось нетлінним
[25, с. 61; 11, с. 268]. Наступним свідченням нетлінності мощів свт. Павла стало свідчення 1827 року
митрополита Євгенія (Болховітінова), пов’язане з
намірами перенести гробниці, що знаходились в
різних місцях Успенського собору, до підготовленого нового склепу [25, с. 62–63]. Сорок років по
тому, 31 липня 1869 р., під час перебування в Києві,
Києво-Печерську лавру відвідав імператор Олександр ІІ з імператрицею Марією Олександрівною
[12, с. 275–276] у супроводі графа М. В. Толстого.
Останній залишив спогади, де зокрема описано,
яке враження справило “чудне нетління” митрополита Павла. Тоді ж на прохання імператриці було
зроблено фото відкритої труни та лику святителя
[25, с. 63–65]. Склеп, в якому знаходилась гробниця
свт. Павла, за митрополита Євгенія (Болховітінова) (1822–1837) був закритий для відвідування, за
митрополита Філарета (Амфітеатрова) (1837–1857)
прохід до склепу було обмежено: лише для певних
осіб та з дозволу намісника Лаври, проте вже за архієпископа Арсенія (Москвіна) (1860–1876) доступ
до мощів святителя відкрито повністю [11, с. 270].
З цього часу свідчення про їхню нетлінність стають

численними, цей факт був описаний практично в
усіх путівниках по Києво-Печерській лаврі. У 1908 р.
анонімний автор книги для паломників “Киев —
азбука православия” зазначав: “Нетління мощів святителя є вражаючим: ніби щойно упокоївшись, лежить
він у труні з мирно-спокійним виразом обличчя, впалими
очима, русим волоссям та такою ж невеликою борідкою;
на обличчі помітні навіть сліди єлею, вилитого при похованні” [14, с. 293]. Після встановлення радянської
влади та перетворення Успенського собору на відділ антирелігійного музею, гробниця Павла Тобольського залишалась відкритою для відвідувачів
[16, с. 189]. Одне з останніх свідчень — професора
І. М. Никодимова, який у 20-х роках минулого століття служив у Лаврі юрисконсультом, — припадає
саме на той час [16, с. 32].
Упродовж тривалого часу прохання про канонізацію Павла Тобольського, що надходили з Киє
ва, не знаходили підтримки в Синоді [14, с. 294].
Так, на пропозицію київського митрополита Платона (Городецького) (1882–1891), про причислення
митрополита Павла до лику святих, було отримано
відповідь, що одна тільки нетлінність не є доказом
святості [11, с. 270]. Коли на початку ХХ ст. в Руській Церкві відновився процес канонізації, у 1910 р.
за сприяння Київської духовної академії, вихованцем та викладачем котрої був митрополит Павло
Тобольський, знову було порушено питання про
його причислення до лику святих. Чимало зусиль
для цього доклав, зокрема, професор КДА протоієрей Федір Титов [17, с. 19]. У 1913 р. питання щодо
канонізації було порушено міською думою, й Синод нарешті відповів ствердно [14, с. 294]. У зв’язку
з підготовкою канонізації для мощів митрополита
Павла була виготовлена бронзова визолочена рака,
подарована почесними громадянами Санкт-Петер
бурга Степаном та Клавдією Богомазовими [25, с.
102–103]. До неї в 1912 р. було перекладено мощі
святителя разом з дерев’яною труною. Урочистості готували на 15 жовтня 1915 р. до 300-річного
ювілею Київської духовної академії [10, с. 279].
Та відбутися цьому завадила Перша світова війна;
оскільки ювілей не відзначався, то й канонізацію
перенесли на невизначений термін [14, с. 294].
Гробниця з мощами святителя Павла Тобольського з часу погребіння та до зруйнування Успенського собору знаходилась у склепі під приділом
св. Стефана. У фондах НКПІКЗ зберігся план кінця ХVІІІ ст. із зазначенням поховань, серед яких є
поховання митрополита Павла [24, с. 133]. З часом
число похованих в усипальні зростало, проте, за
свідченням М. Сементовського, в 40-х рр. ХІХ ст.
у склепі залишились й “знаходяться поверх землі”
тільки дві домовини — “митрополита Конюскевича і графа Гудовича”, решта — “зітліли й були винесені звідси, а останки поховані в іншому місці”.
До цього додається, що місце поховання Гудовича позначене залізною огорожею, розташованою
безпосередньо у Стефанівському приділі, та на-
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писом на визолоченій табличці, прикріпленій до
стіни. Саме ж поховання — жерстяна домовина —
знаходиться в усипальні поруч з домовиною мит
рополита Павла [23, с. 71–72; 22, с. 182]. Це підтверд
жується й планом, наведеним у книзі П. Г. Лебединцева 1886 р. З його опису можна зробити уточнення, що надгробок Гудовича знаходився “в кінці південної стіни цього (Стефанівського. — М. Б.)
приділу”, відповідно, вхід до склепу “в якому нетлінно почиває тіло Тобольського митрополита
Павла Конюскевича”, розташований поблизу цього надгробку [13, с. 37].
Після вибуху 3 листопада 1941 р. північна частина собору, де був розташований приділ св. Стефана постраждала найбільше. За висновками фахівців, епіцентр вибуху локалізовано між північною
стіною давньоруської частини собору та ІоанноПредтеченською церквою [24, с. 52]. Поступово,
починаючи з 1945 р., відбувалося розбирання руїн,
розчищення від завалів, проводились археологічні
дослідження. З руїн дістали значну кількість художніх виробів, серед яких були вироби з металу
й дерева. Після зруйнування храму, мощі святителя
Павла також залишались під руїнами, а склеп, де
знаходився саркофаг, був відкритий лише при відновленні собору в 1998–2000 роках. Мощі святителя віднайдені 18 серпня 1999 р., а 20 серпня цього ж
року передані Свято-Успенській Києво-Печерській
лаврі [1, с. 13] та перенесені до Благовіщенського
храму в Дальніх печерах, котрі були обрані місцем
для упокоєння святих подвижників Лаври, канонізованих останнім часом [7, с. 291]. Святитель Павло
Тобольський, за благословенням Святійшого Пат
ріарха Пимена у 1984 р. був внесений до святців
Руської Православної Церкви [17, с. 19] та прославлений у Соборі Сибірських святих; у 2001 р.
його приєднано до Собору святих Галицької землі,
а в 2008 р. відбулось прославлення серед загальношанованих святих.
Комплекс лаврських пам’яток, пов’язаних з мит
рополитом Павлом Тобольським можна поділити
на три групи: вклади до Києво-Печерської лаври
самого святителя, його особисті речі та пам’ятки,
пов’язані з похованням святителя. З першої групи
варто виділити вклади до Успенського собору: дві
палиці, датовані 1770 р. [27, с. 218; 4, с. 38, №№ 78, 79]
та срібний кубок [4, с. 66, № 12]. З особистих речей
святителя (як уже зазначалось, незадовго до смерті
митрополит роздав усе своє майно) залишилась
келійна ікона — образ Ісуса Христа Вседержителя,
що під час поховання разом з гробом святителя
була перенесена до усипальні [25, с. 59]. На прохання митрополита, висловлене незадовго до кончини архімандритові Зосимі (Валкевичу), його було
поховано у архієрейському облаченні з лаврської
ризниці, замість якого просив “для пам’яті його”
замовити власним його коштом парчеву тканину
для пошиття сакосу та омофору. На думку Ф. Титова, саме ці ризи зберігались у Лаврі “під іменем

святителя Павла” [25, с. 57, 127]. Також після смерті
митрополита до ризниці надійшли його палиця [4,
с. 38, № 80], Служебник московського друку 1760
р. та золотий хрест з 8 рубінами з митрополичого
клобука. Сам клобук за розпорядженням митрополита Самуїла (Миславського) у 1795 р. було передано до Києво-Софійської ризниці [25, с. 128].
Як вже зазначалося, вшанування свт. Павла Тобольського почалось задовго до його прославлення.
Вражаючий факт нетління та свідчення про численні зцілення були підставою для сприйняття святителя як небесного покровителя та святого заступника перед престолом Божим [26, с. 77]. До нього
зверталися з молитовними проханнями, замовляли
панахиди та молебні, надсилали різні предмети
церковного вжитку; в листах, адресованих духовному собору Києво-Печерської лаври висловлювались прохання надіслати масло від лампади святителя, його ікони [25, с. 81–82]. Документи, що
збереглися на час підготовки до канонізації та
були опубліковані проф. Ф.Титовим [25, с. 68, 70,
73, 82–86, 92–93, 97–105], попри їхню неповність
та обмеженість, дають можливість певною мірою
відтворити перелік вкладів до мощів святителя.
Найчастіше це були воздухи та покрівці на главу
святого, надгробні покрови, всілякі пелени. Серед
вкладів варто особливо виділити образ святителя Павла, лампаду до цього образу, підсвічник до
гробу святителя, надісланні близько 1889 р. нижегородським купцем М. С. Потопаєвим з подякою
за зцілення його дружини [25, с. 68]; образ Божої
Матері Одигітрії, написаний на склі та піднесений у 1848 р. київському митрополитові Філарету
(Амфітеатрову) на знак вдячності за зцілення та з
проханням розмістити цю ікону над гробом святителя Павла [25, с. 70]; раку, виготовлену в 1912 р. на
замовлення мешканців Санкт-Петербурга Стефана
Пилиповича та Клавдії Богомазових [25, с. 102–
103]. Частина з цих вкладів зафіксована на фото з
зображенням інтер’єру склепу, що було зроблене
лаврською фотомайстернею наприкінці 1912 р. —
першій половині 1913 р. та опубліковане проф.
Ф. Титовим [25, с. 58] (таке датування світлини випливає з факту наявності на знімку раки, вкладний
напис на котрій датовано 8 вересня 1912 р., й дати
останнього документа, вміщеного у виданні, —
28 серпня 1913 р.). Серед цих пам’яток — рака з мощами свт. Павла, а також образ святителя, лампада
та підсвічник (речі, вкладені купцем Потопаєвим,
ідентифіковані Ф. Титовим) [25, с. 68]. Варто відзначити, що зображення святителя на іконі практично повністю повторює його портрет, котрий
знаходився в Успенському соборі, таке ж зображення містить медальйон на лицьовому боці раки
[3, № 83]. З великою часткою вірогідності можна
припустити, що образ, який на фото знаходиться
поруч з іконою свт. Павла — це келійна й гробова
ікона митрополита — образ Ісуса Христа Вседержителя (іл. 1).
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Іл. 1. Рака з мощами свт. Павла Тобольського
у склепі під приділом св. Стефана.
Фото кінця 1912 — першої половини 1913 рр.

Як було зазначено, під час вибуху Успенського собору найбільше постраждала саме та його
частина, де знаходився склеп з похованням мит
рополита Павла. Вперше спробу відшукати раку
з мощами святителя було здійснено у 1995 р., та
вона виявилась невдалою [1, с. 15]. Коли у 1999 р.
поховання нарешті було знайдено, з’ясувалося, що
рака й нетлінні мощі постраждали не лише від вибуху, а й від пограбування могили у 20–30-х роках
ХХ ст. [1, с. 12, 13], — можливо, саме тому під
час розкопок не виявлено решток митри, що була
на святителі [1, с. 16]. На жаль, випадки крадіжок
у Музейному містечку не рідкість, — такі факти
відомі й описані. Так, відома й спроба пограбування вівтаря Успенського собору, коли церковне
начиння намагались винести саме через склеп під
Стефанівським приділом [5, с. 165,166]. Зрештою,
з пам’яток, знайдених у склепі під час розкопок,
окрім раки та домовини, пряме відношення до
поховання митрополита Павла мають дерев’яний
напрестольний хрест у металевій оправі, ікона
свт. Павла та рештки великого свічника, який було
ідентифіковано як підсвічник, що зображений
на фото кінця 1912 – першої половини 1913 рр.
(в публікаціях помилково датоване кінцем ХІХ ст.)
[1, с. 12]. Опис ікони та її розмір дають підстави
припустити, що цей образ, як і свічник, є частиною
відомого вкладу М. С. Потопаєва.
Досліджувана лампада, безумовно, також належала до речей, пов’язаних з похованням митрополита Павла Тобольського. Той факт, що вона
не згадується серед вкладів, описаних прот. Титовим, можна пояснити більш пізнім її походженням:
останній запис у переліку молитовних звертань
датовано 28 серпня 1913 р., а лампаду, зважаючи на
вкладний напис, було надіслано не раніше травня
1914 р. Відповідно, серед речей, зафіксованих на
фото кінця 1912 — першої половини 1913 рр.,
шукати її також немає підстав. Донині ця пам’ятка
не була опублікована, а її опис не зустрічається в
науковій літературі та каталогах.

Лампада (інвентарний № 2567) підвісна, виготовлена зі срібла, позолочена, має чашоподібну
форму, з трьома прорізними великими фігурними вушками для кріплення ланцюжків (ланцюжки
не збереглись). Чаша глибока, з ажурним вінцем.
Тулуб прикрашений рельєфним чеканним орнаментом у вигляді стеблини з трилисниками. Дно
її має масивне закінчення з великою намистиною.
Розмір: 15,5×12,5 см. Лампада містить клейма:
іменник майстра — “ДМ” у прямокутному щитку
та клеймо з шифром Московського пробірного
округу. Під вінцем верхньої частини тулуба розташована накладна пластина з гравійованим емальованим написом: “Святителе Отче Павле моли
Бога о нас. Пожертвовано Ив. Матв. Петровымъ
6/IV – 1914 г. С. Петербургъ”. Емаль на літерах
частково втрачена (іл. 2).
Для атрибуції лампади визначальними є пробірне клеймо та вкладний напис. Пробірне клеймо
(в овальному щитку: знак грецької літери дельта,
жіноча голівка в кокошнику, повернута вправо, і
цифри “84”) належало Московському пробірному
округу та використовувалось у 1908–1917 рр. [18,
с. 129]. Як видно з вкладного напису, лампада була
призначена для вкладу до мощів свт. Павла Тобольського в Успенський собор Києво-Печерської
лаври, що підтверджується також її надходженням
до фондів з розкопок руїн собору. Вкладником був
житель Санкт-Петербурга Іван Матвійович Петров.
Беручи до уваги вкладний напис, та враховуючи
інформацію стосовно пробірного клейма, час виготовлення лампади можна обмежити періодом
1908 р. – початком 1914 р. В Успенському соборі
з’явилась не раніше травня 1914 р., коли, як було
зазначено вище, готувалася канонізація святителя
Павла.
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Іл. 2. Лампада з вкладним написом
до мощів свт. Павла Тобольського

Болгарова М. Лампада з руїн Успенського собору Києво-Печерської лаври …

Встановити ім’я майстра, або ж фірму за браком
вихідних даних неможливо. Найбільш близьким до
описуваного іменника є клеймо власника ювелірної майстерні у Москві (1885–1897 рр.) Махалова
Дмитра Васильовича. Цікавим фактом у контексті
даного дослідження є те, що з ювелірного спадку
цього майстра відома тільки лампада, котра зберігається в колекції Державного історичного музею
(Росія) [18, с. 214, № 2418; 8, І, 400, № 2679]. Проте
даних, що засвідчили б його діяльність на початку
ХХ ст., не виявлено. Можна лише зауважити, що
подальший пошук недоцільно обмежувати тільки
переліком московських ювелірів, оскільки клеймо
з шифром Московського пробірного округу використовувалось не лише Московським пробірним
управлінням, а й Нижегородським та Тульським
губернськими пробірерами.
Підсумовуючи, констатуємо, що за результатами дослідження до наукового обігу введено цікаву
пам’ятку, котра є цінним доповненням визначеного комплексу речей, пов’язаних з похованням
свт. Павла Тобольського в Успенському соборі
Києво-Печерської лаври. Атрибуція лампади уможливлювалась наявністю вкладного напису та клейм,
з яких не вдалося встановити лише клеймо майстра. Відсутність повної бази даних набуває особ
ливої гостроти під час атрибуції виробів, клейма
яких подібні до іменників інших підприємств та
майстрів [20]. Як вже було зазначено, відсутність
належної наукової інформації щодо особистих
клейм майстрів, робить будь-яку спробу атрибуції
у даному випадку лише умоглядною, такою, що
базується, переважно, на припущеннях, та вимагає
підтвердження у разі поповнення бази даних відповідними безумовними аналогами.
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Лампада из руин Успенского
собора Киево-Печерской лавры
в контексте исследования
комплекса памятников,
связанных с погребением
митрополита Павла Тобольского
Марина Болгарова
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о комплексе памятников, связанных с погребением
митрополита Павла Тобольского в Успенском соборе

Киево-Печерской лавры, прослеживаются этапы формирования этого комплекса, его составные. В контексте
исследования в научный оборот вводится ранее не опубликованный памятник из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного
заповедника.
Ключевые слова: Киево-Печерская лавра, Успенський
собор, Павел Тобольский, церковная утварь, лампада.
The Hanging Vigil Light
from the ruins of the Assumption
Cathedral of the Kiev-Pechersk Lavra
in the context of research
of relics complex associated
with the burial
of Metropolitan Paul of Tobolsk
Maryna Bolgarova
Annotation. The article considers the question on the complex of relics associated with the Metropolitan Pavel’s of
Tobolsk burial in the Assumption Cathedral, Kyiv Pechersk
Lavra. The stages of formation of the complex and its
components are traced. Previously unpublished relic from
collection of the National Kyiv Pechersk Historical and
Cultural Reserve is made in the context of research available
for future reference.
Key words: Kiev Pechersk Lavra, Cathedral of the Dormition, Pavel of Tobolsk, church utensils, lampion, hanging
vigil light.
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Гуцуляк Р., Шевченко Н. Науково-технологічні дослідження будівельних матеріалів … у Софії Київській

УДК 72.033-033(477-25)

Роман Гуцуляк, Наталія Шевченко

Науково-технологічні дослідження
будівельних матеріалів на ділянці
зовнішньої західної галереї
між північною баштою
та аркбутаном у Софії Київській
Анотація. При проведенні науково-реставраційних робіт здійснено науково-технологічні дослідження будівельних
матеріалів північної башти, аркбутану та прилеглих елементів різного періоду будівництва на зовнішній західній
галереї Софії Київської. Визначені закономірності, особливості технологій та періоди будівництва.
Ключові слова: Софія Київська, цем’янка, плінфа, цем’янкові розчини, стародавні будівельні матеріали, давньоруські мурування.

Софійський собор — одна з найвизначніших
пам’яток давньоруської доби — є невичерпним
джерелом наукових та мистецтвознавчих дослід
жень, відкриттів та гіпотез. Не зважаючи на те, що
пам’ятка є метою досліджень упродовж майже 200
років, і сьогодні вчені продовжують дискутувати
щодо загального первісного вигляду храму, його
елементів, періодів будівництва та перебудов [1–3].
Тому питання хронології будівництва елементів
собору та виявлення специфіки їхніх будівельних
матеріалів є надзвичайно актуальними.
Як стіновий матеріал для будівництва собору
використовували природне каміння (граніт, кварцит) і штучно виготовлену, тонку цеглу — плінфу.
В’яжучим розчином слугувало переважно вапнотісто, до якого додавали специфічний, характерний лише для пам’яток Х–ХІІІ ст., заповнювач —
подрібнену керамічну масу — так звану цем’янку
[4–6]. Однак технологія приготування цем’янки
зазнала певних змін: в розчинах Х — першій пол.
ХІ ст. в ролі цем’янки застосовували випалені та
подрібнені пісні глини — піщані суглинки, які
випалювались при відносно невисоких температурах і давали не дуже міцний черепок, що легко
подрібнювався і давав велику кількість дрібної та
пилоподібної фракції.
Вперше цю особливість помітили і довели
Ю. Стріленко та Т. Нестеренко [4]. Зі збільшенням
обсягів будівництва, а отже, і збільшенням виробництва плінфи в цем’янкових розчинах стає знач
ним процент подрібненої плінфи, що є характерним для розчинів другої половини ХІ ст., і поступово вона повністю витісняє випалений суглинок,
що є характеристичною ознакою давньоруських
мурувань ХІІ ст.
Результати досліджень. У ході виконання консерваційних робіт у грудні 2010 – січні 2011 року на
ділянці зовнішньої галереї між північною баштою
та аркбутаном в соборі Св. Софії були здійснені

науково-технологічні дослідження архітектурних
елементів. Зазначена, трикутна в плані ділянка обмежена з північного боку південною стіною північної башти, а під кутом з південного боку —
конструкціями аркбутану. Ці мурування стикаються
між собою у дальньому (західному) куті, причому
мурування аркбутану заходять на затирання поверхні башти. Рівень підлоги на цій ділянці на 60–70 см
нижчий існуючого рівня металевої підлоги, устелена вона шиферними плитами (з пірофілітового сланцю). В ближньому лівому куті зберігся
фрагмент підготовки підлоги (чорнової підлоги)
з цем’янкового розчину.
Аркбутан у верхній частині підпертий стовпом, змурованим з каменю та товстої плінфи не
регулярною кладкою на цем’янковому розчині.
Увесь нижній проміжок на висоту до 60 см закладений муруваннями з цегли на вапняному та глиняному розчинах. Основа цього мурування викладена
з каменю.
Мурування башти виконані в техніці “opus mix
tum” з порядовою кладкою з плінфи з утопленим
рядом. Поверхня стіни башти вкрита фресковою
штукатуркою, що переходить на поверхню аркбутану. Саме мурування башти заходить на карниз
хрещатого стовпа внутрішньої галереї. З іншого
(північного) боку мурування башти прилягає до
стовпа стародавнього аркового входу до башти.
При цьому слід відмітити, що поверхня входу затерта, а башти — ні.
Таким чином, можна стверджувати, що муру
вання північної башти виконувалось тоді, коли стіни галерей (принаймні в рівні першого поверху)
уже існували.
Водночас мурування аркбутану були виконані
пізніше, ніж башти, адже якби вони наповзли на
поверхню башти пізніше (при сповзанні верхньої
ділянки аркбутану), то при цьому була б стесана
затирка та поверхня кладки.
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Маючи певну і досить чітку періодизацію мурування окремих елементів, представлених на цьому локальному місці, можна визначити особливості
та закономірності будівельних технологій на окремих етапах та їхню хронологічну прив’язку.
Комісією, до складу якої входили археологи,
реставратори, архітектори-реставратори й техно
логи-реставратори, були відібрані зразки будівельних матеріалів різних будівельних періодів з метою
їхніх мікроскопічних та фізико-хімічних дослід
жень.
Опис місць відбору зразків будівельних матеріалів (проб) та нерозчинний залишок їх наведено
в табл. 1.
Результати досліджень будівельних матеріалів
наведено в табл. 2.
Узагальнюючи результати досліджень, можемо
зробити наступні висновки:
1. Мурування башти та аркбутану близькі за
своїм складом, але не ідентичні. Заповнювачі в
шліфах 9429 та 9431 подібні між собою наявністю
цем’янки двох типів: цем’янки з суглинку і цем’янки
з подрібненої плінфи, але різниця полягає у співвідношенні компонентів заповнювача та якісному
складі уламків плінфи і в температурному режимі
випалу: в зразку 1346 (шл. 9429) і суглинок, і плінфа випалені при значно нижчому режимі, ніж в
зразку 1347 (шл. 9431). Останнє відобразилося на
морфологічних особливостях уламків: їхня форма
здебільшого ізометрична, багато і цем’янкового
борошна в розчині, в той же час у зразку 1347 (шл.

9431) борошно майже відсутнє, а уламки мають
конкретну гострокутну форму. Така різниця може
вказувати на відносну розбіжність в хронології виготовлення:
– наявність значної кількості битої плінфи в мурувальних розчинах свідчить про пізніший період
будівництва башти та аркбутану, ніж основного
ядра собору, однак наявність подрібненого суглинку (класичної цем’янки) вказує, що це все
ж таки ХІ ст.;
– більший вміст битої плінфи та вища температура випалу свідчать, що зразок 1347 (шл. 9431)
відноситься до дещо пізнішого періоду будівництва, ніж зразок 1346 (шл. 9429);
– попередні судження узгоджуються з тим фактом,
що мурування аркбутану “напливає” на затирку
башти, а, в свою чергу, кладка башти “напливає”
на шиферну плиту колони між зовнішньою та
внутрішньою західними галереями;
– таким чином, орієнтовно мурування башти (шл.
9429) — середина — друга половина ХІ ст., мурування аркбутану (шл. 9431) дещо пізніше —
можливо друга половина — кінець ХІ ст.
2. Підготовка підлоги виконана на цем’янкових
розчинах виключно з битої плінфи і характерна
для ХІІ ст.
3. Підпірний стовп для аркбутану зведений на
цем’янковому розчині з вторинним використанням
первісних цем’янкових розчинів (замість цем’янки
додавався подрібнений цем’янковий розчин). У муруванні часто зустрічається товста (5–5,5 см) плін-

Таблиця 1. Місця відбору зразків будівельних матеріалів
№
№
Нерозчинний
проби шліфа залишок, %

Місце відбору проб

1а

9429

46,39

Південно-східна стіна західної башти. Вивал стіни. Розчин

1б

9430

—

Південно-східна стіна західної башти. Вивал стіни. Плінфа

2а

9431

43,72

2б

9432

—

3

9433

76,7

З-під другої плити південно-західної частини шиферної підлоги біля західної
башти. Розчин

4

9434

45,3

Підготовка шиферної підлоги зі східного кута шиферної підлоги. Розчин
рожевий цем’янковий

5а

9435

15,46

З підпірного стовпа аркбутану. Розчин

5б

9436

—

З підпірного стовпа аркбутану. Плінфа

6а

9437

78,5

З фундаменту закладки замурованого аркбутану, між рядами цегли-литовки.
Розчин вапняно-піщаний

6б

9438

—

З фундаменту закладки замурованого аркбутану, між рядами цегли-литовки.
Глиняний розчин

6в

9439

—

З фундаменту закладки замурованого аркбутану, між рядами цегли литовки.
Плінфа

7

9440

71,08

З-під шиферної плити у східному куті підлоги. Розчин вапняно-піщаний з
включеннями шиферу

П’ята аркбутану з південно-східного боку західної башти. Розчин муруваль
ний
П’ята аркбутану з південно-східного боку західної башти. Плінфа
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2а
(1347а)
Шл. 9431

1а
(1346а)
Шл. 9429

№ зразка
№ шліфа

Зразок світлого рожевого кольору,
високої міцності та середньої щільності, досить активно реагує з розчином соляної кислоти, реакція з
люголем відсутня. На зламі зразок
шорсткий

Зразок світлого рожевого кольору:
на загальному рожевому тлі присутні досить великі (3–7 мм) уламки заповнювача насиченішого червоного
кольору. Зразок високої міцності та
щільності, досить активно реагує з
розчином соляної кислоти, реакція
з люголем відсутня. На зламі зразок
шорсткий

Характеристика зразка
Мурувальні розчини

Заповнювач

В’яжуче присутнє у вигля- Заповнювач представлений подрібненою цем’ян
ді мікро-криптозернисто кою у вигляді:
го агрегату продуктів роз- 1) лесоподібного суглинку — 60% з невисокою
температурою випалу, що дозволило з легкістю
кристалізації вапна та його
подробити матеріал з утворенням ізометричних,
взаєм од ії з цем’янковим
а не гострокутних уламків;
заповнювачем
2) уламків світлої каолінової плінфи — 30% (можливо глиняно-вапняної плінфи майже білого
кольору, недопаленої, яка зустрічається в ранніх
об’ємах давньоруських храмів);
3) поодиноких дрібних 0,3 мм уламків рожевої або
червоної плінфи (вихідна сировина — ряба глина, збагачена залізовмісними мінералами). Такі
уламки за складом нагадують зразки плінфи 1б
(1346б), але є і з більшим вмістом біотиту;
4) шматочків деревного вугілля.
Крім того, присутні фрагменти рослинного походження.
Фракційний склад заповнювача:
7–1 мм — 20%;
0,5–1 мм — 40%;
0,5–0,1 мм — 20%;
<0,1 мм — 10%
В’яжуче присутнє у вигля- Заповнювач розподіляється в масі в’яжучого доді мікро-криптозернисто сить рівномірно. Заповнювачем слугує подрібнена
го агрегату продуктів роз- цем’янка у вигляді:
кристалізації вапна
1) лесовидного суглинку — 50%;
2) плінфи:
а) червоної, збагаченої біотитом — 35–40%;
б) білої каолінової — 5–10%.
Температурний режим випалу уламків досить високий — 800–900°С, уламки гострокутної форми,
подрібнені до розміру 1–0,5 мм, лише поодинокі уламки досягають 2 мм. Крім уламків цем’янки
присутні уламки плінфи червоного кольору ~40%.
Їхній розмір коливається в межах 1,5–0,5 мм. Вони
за складом відрізняються від плінфи зр. 2б (1347б)
відсутністю або незначною кількістю алевритового

В’яжуче

1 : 0,8–1

1 : 0,8

Об’ємне
співвідношення

Таблиця 2. Характеристика зразків відібраних будівельних матеріалів та їхніх компонентів

Вапняно-цем’янковий розчин
Текстура — неорієнтована.
Структура — брекчієподібна
в поєднанні з мікро-крипто
зернистою структурою в’яжу
чого. В уламках — алевритова, пелітоморфно-мікролуску
вата

Мурувальний вапняно-це
м’янк овий розчин пізніший, ніж в основному ядрі
собору.
Текстура — неорієнтована.
Структура — брекчієподібна
в поєднанні з мікро-крипто
зернистою структурою в’яжу
чого. В уламках заповнювача
структура псамо-алевритова,
псамітова в поєднанні з мік
ролускуватою, елементи гранобластової

Примітки

Гуцуляк Р., Шевченко Н. Науково-технологічні дослідження будівельних матеріалів … у Софії Київській
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Зразок світлого бежевого кольору,
однорідний, середньої міцності та
щільності, активно реагує з розчи
ном соляної кислоти, реакція з люголем відсутня. На зламі — шорст
кий

Зразок світлого рожевого кольору,
високої міцності та середньої щільності, досить активно реагує з розчином соляної кислоти, реакція з
люголем відсутня. На зламі зразок
шорсткий. На загальному рожевому
тлі помітні уламки більш інтенсивного червоного кольору

Зразок однорідний світлого, ледь
рожевого кольору, середньої міцності та щільності, активно реагує з
розчином соляної кислоти, реакція
з люголем відсутня. На зламі зразок
слабо шорсткий. На загальному рожевому кольорі дуже рідко помітні
уламки більш інтенсивного буруватого кольору

Зразок світлого сірого з теплим відтінком кольору, неоднорідно забарвлений: на сірому загальному тлі спостерігаються різнорозмірні 2–5–7 мм
грудочки білого кольору. Зразок середньої міцності та середньої щільності, активно реагує з розчином со
ляної кислоти, реакція з люголем
відсутня. На зламі — шорсткий

4
(1349)
Шл. 9434

5а
(1350а)
Шл. 9435

6а
(1351а)
Шл. 9437

Характеристика зразка

3
(1348)
Шл. 9433

№ зразка
№ шліфа
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В’яжуче — вапняне, складається з мікро-криптозер
нистого агрегату карбонату кальцію

В’яжуче присутнє у вигляді мікро-криптозернистого агрегату продуктів розкристалізації вапна

В’яжуче присутнє у вигляді мікро-криптозернистого агрегату продуктів розкристалізації вапна

В’яжуче — вапняне, скла
дається з мікро-криптозер
нистого агрегату карбонату кальцію

В’яжуче

Заповнювач розподілено дещо нерівномірно, бо
присутні грудочки суто вапняного складу. Складається в більшості з напівокатаних уламків кварцу.
Піщаний матеріал заповнювача добре відсортований.
Фракційний склад заповнювача:
0,5–0,7 мм — 20%;
0,3–0,5 мм — 60%;
0,3–0,1 мм — 10%

Заповнювач — цем’янковий, розподіляється в масі
в’яжучого досить рівномірно, але зустрічається рідко. Складається:
1) з поодиноких світлих буруватих уламків плінфи
розміром до 3 мм без біотиту (не аналог плінфи
зр. 1350б);
2) уламків цем’янки з лесоподібного суглинку —
0,7–0,5 мм;
3) уламків цем’янкових розчинів — 1–2 мм

компонента в глині, що не є вирішальним. Серед
маси в’яжучого присутні напівокатні уламки кварцу
та зерна польового шпату, які потрапили в розчин,
вірогідно, з уламків заповнювача
Заповнювач розподілено рівномірно. Він складається переважно з напівокатаних уламків кварцу.
Піщаний матеріал заповнювача добре відсортований.
Фракційний склад заповнювача:
0,5–0,7 мм — 20%; 0,3–0,5 мм — 50%;
0,3–0,1 мм — 20%; <0,1 мм — 10%
Заповнювач — цем’янковий, розподіляється в масі
в’яжучого досить рівномірно. Складається виключно з уламків червоної плінфи, збагаченої лусочками
бурої слюди біотиту. Мінеральний склад уламків —
однорідний.
Фракційний склад заповнювача:
0,7–0,3 мм — 80%

Заповнювач

1 : 1,5–2

1 : 0,3.

1 : 0,8–1

1 : 1,5–2

Об’ємне
співвідношення

Вапняно-цем’янковий розчин
Текстура — неорієнтована.
Структура — брекчієподібна в
поєднанні з мікро- криптозернистою структурою в’яжучого,
в уламках — псамо-алевритова
в поєднанні з пелітоморфномікролускуватою
Вапняно-цем’янковий розчин
Текстура — неорієнтована.
Структура — брекчієподібна
в поєднанні з мікро-криптозернистою структурою в’яжучого, в уламках — псамо-алевритова в поєднанні з пеліто
морфно-мікролускуватою та
мікрозернистою
Вапняно-піщаний розчин
Текстура — неорієнтована з
елементами грудкуватої.
Структура — псамітова в поєднанні з мікро-криптоз ер
нистою структурою в’яжу
чого

Вапняно-піщаний розчин
Текстура — неорієнтована.
Структура — псамо-алеврито
ва в поєднанні з мікро- крип
тозернистою структурою в’я
жучого

Примітки

Продовження таблиці 2
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Зразок рожевого кольору, неодно1б
(1346б) рідно забарвлений: спостерігається
шарова макротекстура за рахунок
Шл. 9430
неоднорідного складу глини та неякісного перемішування сировини
в пластичному стані внаслідок чого
шари світлішого кольору перемежовуються з шарами насиченішого
рожевого кольору. Зразок високої
міцності та щільності, не реагує з
розчином соляної кислоти, на зламі
шорсткий

Заповнювач двох типів: кварцовий пісок та щебінь
з пірофілітового сланцю. Піщаний матеріал розподілено дещо нерівномірно — присутні грудочки
суто глиняного складу. Складається переважно з
напівокатаних уламків кварцу та відносно якісно
відсортований.
Фракційний склад піщаного заповнювача:
0,5–0,7 мм — 40%;
0,3–0,5 мм — 40%;
0,3–0,1 мм — 10%

Уламковий матеріал — 20% — природна домішка
в глині. Складається з невеликої кількості (15% усіх
уламків) напівокатаних уламків кварцу розміром
0,5 мм та гострокутних уламків кварцу алевритової
розмірності — 0,1 мм і менше

Заповнювач

Керамічна маса — анізо
тропна, складається з полімінеральної глини, яка в
окремих прошарках більше збагачена лусочками
бурої залізовмісної слюди — біотиту, що обумов
лює відповідний колір цих
зон. Кількість біотиту по
мірна (не так багато, як в
червоній плінфі)

Наповнювач розподілений рівномірно, присутній
у вигляді уламків кварцу та польового шпату неправильної форми. В меншій кількості присутні й
уламки напівокатаної форми.
Фракційний склад наповнювача:
1,5–1 мм — 50%;
1–0,5 мм — 30%;
0,5–0,1 мм — 20%

Кладковий матеріал

В’яжуче — вапняне, складається з мікро-криптозер
нистого агрегату карбонату кальцію

Зразок світлого сірого з теплим від7
тінком кольору, неоднорідно забарв
(1352)
лений: на сірому загальному тлі споШл. 9440
стерігаються грудочки розміром 5–
7 мм білого кольору. Зразок середньої міцності та середньої щільності,
активно реагує з розчином соляної
кислоти, реакція з люголем відсутня.
На зламі — шорсткий. В розчині
присутній уламок подрібненого природного каменю — шиферу (пірофілітовий сланець) розміром 2,5 см

В’яжуче
Зразок складається з полі
мінерального агрегату лусочок глиняних мінералів — 70%, серед яких
присутні мікрозернисті
скупчення карбонату кальцію — 5–10%

Характеристика зразка

Зразок бурувато-сірого кольору,
6б
(1351б) слабкої міцності та середньої щільності — в руках легко руйнується.
Шл. 9438
З розчином соляної кислоти реакція
позитивна. На зламі зразок шорст
кий

№ зразка
№ шліфа

1 : 0,25.

1:1

4:1

Об’ємне
співвідношення

Плінфа рожева
Текстура — паралельноорі
єнтована.
Структура — псамо-алеврито
ва в поєднанні з пелітоморфно- мікролускуватою структурою глиняної маси.
Виготовлення плінфи якісне,
випал якісний, але температура не вища 950–1000 градусів,
бо поле зору глиняної маси — анізотропне

Глина піщанисто-алевр и
това, карбонатна
Текстура — нечітко виразна
орієнтована за рахунок паралельного орієнтування лусочок глиняних мінералів.
Структура — псамо-алевритова в поєднанні з пел іто
морфно-мікролускуватою
Вапняно-піщаний розчин
Текстура — неорієнтована з
елементами грудкуватої.
Структура — псамітова в поєднанні з мікро- криптозернистою структурою в’яжу
чого

Примітки
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6в
Зразок теракотового кольору, се(1351в) редньої міцності та щільності — в
Шл. 9439 руках з зусиллям руйнується. З розчином соляної кислоти реакція позитивна. На зламі зразок шорсткий
з блиском від лусочок слюди. На
зламах помітні відбитки фрагментів
рослинної домішки — до 5%

В’язиво присутнє у вигляді
полімінерального агрегату
глиняних мінералів, серед
яких переважають залізовмісні глиняні мінерали
(типу рябої глини). У великій кількості спостерігаються лусочки біотиту,
які обумовлюють колір
зразка
Зразок складається з полі
мінерального агрегату лусочок глиняних мінералів — 70%, серед яких
присутні мікрозернисті
скупчення карбонату кальцію — 5–10%.

Зразок теракотового майже черво5б
(1350б) ного насиченого кольору, високої
міцності та щільності. З розчином
Шл. 9436
соляної кислоти реакція відсутня. На
зламі зразок шорсткий

В’яжуче
Спостерігається суміш
двох глин: більш пісної
(рябої) псамо-алевритової
з біотит ом — основна
маса та більш масної каолінової — домішка

Характеристика зразка

Зразок теракотового кольору, ви2б
(1347б) сокої міцності та щільності. Колір
неоднорідний, присутні прошарки
Шл. 9432
світлого палевого кольору, що сформувалися внаслідок відповідного перемішування різних за мінеральним
складом матеріалів. З розчином соляної кислоти реакція відсутня. На
зламі зразок шорсткий

№ зразка
№ шліфа

Уламковий матеріал — 20% — природна домішка в глині, розподіляється не зовсім рівномірно;
присутні грудки суто глиняного складу майже без
уламкового матеріалу, який складається з невеликої
кількості (10% усіх уламків) напівокатаних уламків
кварцу розміром 0,2 мм та гострокутних уламків
кварцу алевритової розмірності — 0,1 мм і менше

Наповнювач розподіляється в масі в’яжучого досить
рівномірно. Складається з піску у вигляді окатаних
уламків 0,5–0,3 мм та різнорозмірних 2–0,3 мм уламків кварцовмістної породи неправильної форми
(подрібнена порода типу граніту або кварциту)

Наповнювач розподіляється в масі в’яжучого досить
рівномірно. Він складається з природної піщаноалевритової домішки та уламків гранітної породи
з кварцом та польовими шпатами.
Фракційний склад наповнювача:
2–1 мм — 5%;
1–0,5 мм — 20%;
0,5–0,3 мм — 30%;
0,3–0,1 мм — 20%;
<0,1 мм — 20%

Заповнювач

Примітки

1 : 0,5

Червона плінфа
Текстура — паралельно орієнтована за рахунок паралельного орієнтування лусочок глиняних та слюдяних
мінералів, іноді з елементами
флюїдальної (текстура течії).
Структура — псамо-алеври
това в поєднанні з пеліто
морфно-мікролускуватою та
з елементами зернистої, гіпі
деоморфнозернистої в уламках наповнювача
1 : 0,3–0,5 Товста плінфа
Текстура — паралельно орієнтована за рахунок паралельного орієнтування лусочок
глиняних та слюдяних мінералів. Структура — псамітова в
поєднанні з пелітоморфномікролускуватою та з елементами гіпідеоморфно-зернистої
в уламках наповнювача
Цегла
Текстура — нечітко орієнтована, з елементами грудкуватої.
Структура — псамо-алеври
това в поєднанні з пелітоморф
но-мікролускуватою.
Зразок за складом відповідає
глині піщанисто-алевритовій,
карбонатній.
Температура випалу — відносно невисока, зразок не набув достатньої міцності

Об’ємне
співвідношення

Закінчення таблиці 2
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фа. Все це вказує на пізній період будівництва —
ймовірно кінець ХІІ–ХІІІ ст.
4. Нижній проміжок аркбутану замурований із
застосуванням цегли-литовки на вапняно-піщаному
та глиняному розчинах, шари яких чергуються.
Такі, не дуже якісні розчини з великим вмістом
глини характерні для ХV–XVII ст.
5. Шиферна підлога досліджуваної ділянки лежить нижче загального рівня підлоги XVIII ст. і
приблизно відповідає рівню підлоги ХІІ ст., про
що свідчить наявний підготовчий цем’янковий
шар. Основою під шиферну підлогу слугує бетон
з будівельного сміття, пролитого вапняним розчином, тобто вона сформована під час пізніх ремонтів (ймовірно XVIII–XIX ст.). Однак це пониження підлоги існувало й раніше (до замурування
нижнього проміжку аркбутану), про що свідчить
добре збережена, не забруднена патьоками будівельних розчинів поверхня стіни зазначеного замурування.
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Научно-технологические
исследования строительных
материалов на участке внешней
западной галереи между северной
башней и аркбутаном
в Софии Киевской
Роман Гуцуляк, Наталия Шевченко
Аннотация. При проведении научно-реставрационных
работ исследованы образцы строительных материалов
северной башни, аркбутана и прилегающих элементов
различных периодов строительства на западной галерее
Софийского собора в Киеве. Установлены закономерности, особенности технологии и определены периоды
их строительства.
Ключевые слова: София Киевская, цемянка, плинфа,
цемянковый раствор, древние строительные материалы,
древнерусские строения.
Scientific and technological
investigation of building materials
on the western area of external
galleries between the northern
tower and flying buttresses
of Kyiv Sophia
Roman Gutsulyak, Natalia Shevchenko
Annotation. In the course of restoration work, samples
of materials of north tower, flying buttresses and adjacent elements of different historical construction periods
at western gallery of St. Sophia in Kyiv were investigated.
The regularities and peculiarities of their technology and
construction period studied.
Key words: Sophia Cathedral, tsem’yanka, plinfy, tsem’yanka
mortar, ancient building materials, Russ construction.

– 159 –

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА • № 1 (10) • 2017

УДК 003.314(477.64)

Ярослав Михайлов

Петрогліфи Кам’яної Могили
в контексті єдиного історикокультурного простору Євразії
Анотація. У статті представлений порівняльний аналіз петрогліфів Кам’яної Могили із зразками наскельного
мистецтва Західної Європи та Азії, проаналізовано загальні тенденції їхнього розвитку, а також відзначено наявні
відмінності, зумовлені природним оточенням.
Ключові слова: петрогліфи, археологічний комплекс Кам’яна Могила, перехрестя цивілізацій.

Вивчення первісного наскельного мистецтва — шлях до осягнення першооснов матеріальної і духовної культури людства. У творчому пориві
первісна людина створювала релігійні вірування і
ритуали, міфологію і мистецтво. Вона прагнула
проникнути в таємниці світобудови, їй були властиві філософські прозріння, розум мав здатність
до абстрактного мислення, її суспільне життя спиралося на моральні норми. Кожна окрема культура
мала свій релігійний епіцентр, який визначав не
тільки духовне і соціальне життя, а й впливав на всі
його сфери. Таким сакральним місцем упродовж
багатьох тисячоліть був пагорб Кам’яна Могила —
унікальний пам’ятник наскельного мистецтва Північного Причорномор’я (іл. 1).

Археологічний комплекс Кам’яна Могила розташований недалеко від смт Мирне Мелітопольського району Запорізької області і являє собою
високий, до 12 метрів пісковиковий пагорб, в гротах і печерах якого в результаті археологічних розкопок були виявлені наскельні зображення різних
епох. Пам’ятник — єдине місце у Східній Європі,
де сконцентровані малюнки, датування яких охоп
лює історичний проміжок від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя.
Походження пагорба Кам’яна Могила пов’я
зане з існуванням 14 млн. років тому Сарматського
моря, на дні якого утворилася мілина, що з часом
перетворилася на кам’яний пісковик. В період танення четвертинного льодовика, вода вимила на

Іл. 1. Загальний вид Кам’яної Могили
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поверхню кам’яний острів. Під дією води й вітру
первинний щит розколовся, а його уламки спов
зли по піску, і виник своєрідний пагорб з гротами
і печерами, які виявилися зручними для культових
цілей стародавніх людей [3, с. 6].
На Кам’яній Могилі нині зафіксовано 67 місцезнаходжень із зображеннями, виконаними в
різній техніці і стилістиці на поверхні кам’яних
плит, адже кожна історична спільність, що жила
в Північному Причорномор’ї мала свою власну
ідеологію і художню традицію [6, с. 240]. В основному малюнки протиралися на пісковику твердим
каменем, утворюючи поглиблення, які лише іноді
покривали мінеральними червоними і чорними
фарбами.
Характерною рисою петрогліфів Кам’яної
Могили є багатство лінійно-геометричних елементів, іноді об’єднаних в химерні групи з зооморфними і антропоморфними зображеннями.
У малюнках Кам’яної Могили виразно відчувається
земна основа, широко використовуються образи
реальної дійсності: звірі, птахи, люди, човни, луки,
сліди і т.д. Але вони лише прототипи. Присутні
тут і постійні відступи від натури, простежується
тенденція до схематизації, прагнення і вміння виділити образотворчими засобами головне за допомогою елементів і деталей, яскравіше виявляючи
специфічні особливості окремих образів і сцен.
Значну частину наскельних малюнків Кам’яної
Могили складають різного роду знаки, ідеограми
і символи. Поруч із зображеннями тварин, птахів,
людей видно геометричні фігури: ромби, спіралі,
лінії, зигзаги, решітки тощо. Можливо, малюнки були магічним засобом досягнення конкретної
мети і є слідом втілення чаклунського, магічного
обряду, що дійшов до нашого часу. Вони могли
служити засобом передавання інформації і, таким
чином, первісне мистецтво опосередковано, за допомогою міфологічних уявлень відображало дійсність того часу. Петрогліфи Кам’яної Могили були
явно пов’язані з культом, системою вірувань і обрядів, світовідчуттям людей в цілому. Свідченням
тому є місце розташування малюнків, їхній нерозривний зв’язок з рельєфом пагорба, розломами
і тріщинами в ньому, іншими природними орієнтирами. Наскельні полотна — ключові точки
культових центрів-святилищ, які формуються у
відокремлених місцях (гротах і печерах) пісковикового пагорба. Звідси з особливою масштабністю і
наочністю сприймається навколишній простір —
як вшир, по горизонталі, так і по вертикалі. Тут
ніби сходяться, стикаються три основні сфери
світобудови: підземний, земний і небесний світи.
Священними такі ділянки, мабуть, ставали ще навіть до появи петрогліфів.
Таким чином, Кам’яна Могила з пізнього палеоліту упродовж декількох тисячоліть була святилищем для жителів приазовських і причорноморських степів, а кожен грот пам’ятки відігравав роль

своєрідного вівтаря для проведення обрядових дій
і жертвопринесення [1, с. 43].
Пагорб Кам’яна Могила безпосередньо пов’я
заний з найближчими поселенськими і поховаль
но-поминальними комплексами, які створили локальний степовий ландшафт, область з релігійнообрядовим центром на пісковиковому пагорбі. Це
суттєво збільшує науково-інформаційну цінність
петрогліфів, оскільки синхронізація різних категорій археологічних пам’яток, розташованих поруч,
дозволяє об’єктивно реконструювати історичні події минулого. Водночас для місця розташування
Кам’яної Могили характерне збереження чималої ділянки реліктового степу, який сприймався
древнім населенням як сакральний простір. Тут
простежується глибокий зв’язок наскального мистецтва Кам’яної Могили, археологічних об’єктів і
природного ландшафту довкола неї зі світоглядом
стародавнього населення Північного Приазов’я.
Світове наскельне мистецтво, до якого відносяться петрогліфи Кам’яної Могили, все більше
і більше привертає увагу громадськості та міжнародних культурних організацій. Його розглядають
як феномен колективної пам’яті і базову основу
національної ідентичності разом з мовою, територією, історією та традиціями. Сьогодні ні в кого
не викликає сумніву, що наскельні зображення зустрічаються на всіх населених континентах, це загальносвітовий феномен, що охоплює величезний
часовий діапазон [2, с. 18].
Особлива цінність петрогліфів Кам’яної Могили полягає в тому, що, незважаючи на наявність у
Східній Європі таких гірських масивів як Карпати
і Кримські гори, присутність зображень кам’яного
віку тут є скоріше винятком, ніж правилом. Місцевість довкола Кам’яної Могили відрізнялася природною унікальністю, а пісковиковий пагорб, що
домінує в ландшафті, став священним для поклоніння людей, світогляд і етнічна приналежність
яких були різними. Петрогліфи Кам’яної Могили
слід розглядати, насамперед, на тлі загальноісторичного процесу від епохи пізнього палеоліту до
середньовіччя, оскільки степовий феномен розташовувався на шляху мисливців, скотарів, землеробів і кочових народів, які приходили в Північне
Причорномор’я як зі сходу, так і з заходу [ 3, с. 11].
У загальноєвропейському контексті, пам’ятка стародавньої історії археологічний комплекс Кам’яна
Могила репрезентує, насамперед, становлення і
розвиток індоєвропейської цивілізації на території України. В епоху міді-бронзи на рубежі III–II
тис. до н.е. в гротах Кам’яної Могили з’являються
петрогліфи, пов’язані з ведичними персонажами
індоарійського кола пам’яток. Одним з головних
вівтарів ямно-катакомбного часу на Кам’яній Могилі є грот № 55, де знаходиться скульптура голови
дракона-вешапа, поширений в давнину на Кавказі
(Вірменія, Грузія, Азербайджан) міфічний образ
злого духа кількох стихій (іл. 2). Найближча ана-
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Іл. 2. Скульптура голови дракона-вешапа,
Кам’яна Могила, епоха бронзи (грот № 55)

логія кам’яномогильській хтонічній істоті відома в
гімнах Рігведи, де в головному подвигу Індри описаний дракон Вритру, співвідноситься з названою
скульптурою [4, с. 48].
Підтвердженням існування індоєвропейської
традиції на Кам’яній Могилі є малюнки з грота
Бика, який є унікальним явищем у духовній культурі племен Північного Причорномор’я епохи енео
літу — ранньої бронзи. Він слугував своєрідним
вівтарем для вшанування культу бика, пов’язаного
з космогонічними і календарними уявленнями стародавніх жителів Північного Приазов’я. Комплекс
малюнків з цього грота співвідноситься з ямною
культурно-історичною спільнотою, однією з скотарських культур Євразії, — найпотужнішим етноісторичним масивом, що заселив простори півдня
Східної Європи і мав зв’язки як з Північним Кавказом (Майкоп), так і з західним регіоном (Трипілля)
[4, с. 123].
Порівняльний аналіз малюнків Кам’яної Могили із зразками світового наскельного мистецтва
дозволяє визначити роль даної пам’ятки як об’єд

1

нуючої ланки між первісним мистецтвом Азії та
Західної Європи [5, с. 4]. Велика кількість і широке
розповсюдження наскельних зображень на території земної кулі, величезні хронологічні рамки
їхнього існування свідчать, що йдеться про фундаментальне явище. Осягаючи його сенс, загальні
особливості та закономірності, глибше зрозуміємо
й окремі прояви, включно з такими конкретними
пам’ятками, як петрогліфи Кам’яної Могили.
Основним центром первісного мистецтва Європи вважається Франко-Кантабрійський регіон,
однак його малюнки обмежені тільки періодом палеоліту, тоді як в гротах Кам’яної Могили продов
жують з’являтися наскельні зображення і в наступні
епохи. Малюнки пізнього палеоліту, виявлені в
гротах Кам’яної Могили, за своїм складом образів і призначенням не відрізняються від малюнків,
знайдених у Західній Європі, на Уралі та в Сибіру
[4, с. 22]. Можна вважати, що однаковий ступінь
розвитку людини, тотожність світовідчуття зумовили появу в різних частинах землі однакового по
суті мистецтва (іл. 3).
Потрібно відзначити, що традиція використання печер як специфічної форми організації сак
рального простору в Західній Європі поступово
згасає, тоді як на Кам’яній Могилі ця традиція продовжує зберігатися аж до пізнього середньовіччя.
Аналогічним пам’ятником Кам’яній Могилі
на європейському континенті є долина Коа (Португалія) і Сьєга-Верде (Іcпанія). Петрогліфи цих
територій датуються пізнім палеолітом, частково неолітом. Тут ми зустрічаємо реалістичні зображення, від яких наскельні малюнки Кам’яної
Могили відрізняються більшою схематичністю і
символічністю. Однак петрогліфи Кам’яної Могили охоплюють значно ширший проміжок часу, до
того ж вони розташовані в гротах і навісах, а не на
відкритих ділянках скельних утворень [6, с. 241].

2

Іл. 3. Зображення сцен полювання лучників на тварин: 1 — Леванто (Іспанія); 2 — Кам’яна Могила (грот № 61)
– 162 –

Михайлов Я. Петрогліфи Кам’яної Могили в контексті єдиного історико-культурного простору Євразії

Ще одна пам’ятка, подібна до Кам’яної Могили, розташована в Італії на території долини
Валь-Камоніка. Тут знаходиться одна з найбільших
у світі концентрацій петрогліфів, які продряпані
на окремих кам’яних плитах, вертикальних скелях, окремо розташованих каменях. Петрогліфи
Валь-Камоніки представлені зображеннями тварин, людей, зброї, символів, часто зустрічаються
складні композиції. Стилістично спостерігається
певна схожість кам’яномогильських петрогліфів із
зображеннями Валь-Камоніки (іл. 4).
Окремі образи — солярні знаки, зображення стоп на Кам’яній Могилі — знаходять паралелі в мистецтві епохи бронзи серед петрогліфів
Скандинавії: Богуслен (Швеція) і Альта (Норвегія).
Скандинавські малюнки, так само, як і зображення
Кам’яної Могили, відображають релігійні уявлення
та міфи місцевого населення від палеоліту до епохи
металу, вони характеризують світогляд стародавнього населення двох суміжних регіонів Євразії —
Крайньої Півночі і Великого Степу. Особливістю
петрогліфів Кам’яної Могили є їхня локалізація в
межах одного пагорба, на відміну від розкиданих
пам’ятників Скандинавії [6, с. 241].
Аналоги петрогліфам Кам’яної Могили часто
знаходять на Кавказі. Петрогліфи Гобустана (Азербайджан) охоплюють значний проміжок часу: від
мезоліту до сьогоднішнього дня, проте в основному вони датовані епохою бронзи. Гобутсан представляє східну традицію зображень малюнків, тоді
як на Кам’яній Могилі ми бачимо тільки відгомін

1

2
Іл. 4. Зображення людських стоп (слідів):
1 — Валь-Камоніка (Італія);
2 — Кам’яна Могила (грот № 34)

цих традицій, до того ж концентрація петрогліфів
у гротах пісковикового пагорба набагато вища, порівняно з відомими пам’ятками Кавказького регіону
[6, с. 242].
Дуже близькою за аналогією до Кам’яної Могили за контекстом розміщення і фігурації є па
м’ятка археологічного ландшафту з петрогліфами
в Тамгали на території сучасного Казахстану (іл. 5).
Тамгалинські петрогліфи, які датуються від епохи
бронзи до середньовіччя, виконані на скельному
виступі у великій степовій западині. Присутність
тут кам’яних вівтарів і могильників свідчить про
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Іл. 5. Зображення биків: 1, 2 — Тамгали (Казахстан); 3 — Кам’яна Могила (грот № 9)
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те, що в давнину це місце було значним культовим
центром для кочових племен. Слід зазначити, що
Кам’яна Могила також репрезентує культове місце кочового населення степу, однак її петрогліфи
охоплюють значно ширший часовий проміжок.
Характерною особливістю Кам’яної Могили є
менша кількість реалістичних зображень, оскільки основний масив малюнків тут представлений
різноманітними символами. Різниця також є і в
розміщенні зображень: в Тамгали петрогліфи знаходяться під відкритим небом, тоді як для Кам’яної
Могили характерним є зосередження зображень
в закритому просторі гротів і навісів, а також відмінність у функціональному призначенні самого
пагорба — як святилища [6, с. 243].
Територіально найближчою аналогією Кам’яній Могилі є комплекс петрогліфів неподалік від
хутора Скельновський (Ростовська область, Російської Федерації). Його лінійно-геометричні зображення й поодинокі постаті перегукуються з окремими композиціями Кам’яної Могили. Однак у
Скельновському комплексі петрогліфи сконцентровані на одній плиті і характеризують епоху
бронзи [6, с. 240].
Таким чином, можна констатувати, що Кам’яна Могила в стародавні часи посідала особливе
місце в духовній культурі давніх жителів Північного
Причорномор’я. Археологічна спадщина пісковикового пагорба може розглядатися як феномен
культури на перехресті існування цивілізацій і
пов’язана, насамперед, з проблемою збереження
історичної пам’яті. Дослідник Кам’яної Могили
М. Я. Рудинський писав: “… комплекс зображень
Кам’яної Могили якоюсь мірою є одним із проявів того
світогляду, який складався в цю епоху в межах широкого
історико-культурного поясу, що простягнувся через Старий
Світ між Індією та європейським узбережжям Атлантики” [7, с. 140].
Кам’яна Могила не має прямих аналогів серед світової археологічної спадщини, вона є унікальним явищем в східноєвропейському регіоні і
відповідає критеріям ЮНЕСКО щодо внесення
пам’ятки до Списку всесвітньої спадщини [8, с. 59].
В 2006 році від держави Україна археологічна па
м’ятка Кам’яна Могила була внесена до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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Петроглифы Каменной
Могилы в контексте единого
историко-культурного
пространства Евразии
Ярослав Михайлов
Аннотация. В статье представлен сравнительно-сопо
ставительный анализ петроглифов Каменной Могилы
с образцами наскального искусства Западной Европы
и Азии, анализируются общие тенденции их развития,
а также отмечаются существующие различия, обусловленные природным окружением.
Ключевые слова: петроглифы, археологический комплекс Каменная Могила, перекресток цивилизаций.
Petroglyphs of the Stone
Grave in the context
of a common historical
and cultural space
of Eurasia
Yaroslav Mykhaylov
Annotation. The article shows the contrastive and comparative analysis of the Stone Tomb petrogliphs with samples
of the Western Europe and Asia rock art, as well as the
analysis of common tendencies of their development and
existing differencies, determined by the natural surrounding, are shown.
Key words: petroglyphs, archaeological complex of the
Stone Grave, a crossroads of civilizations.
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Започаткування
реставраційних робіт на об’єктах
культурної спа дщини Кам’янцяПодільського у післявоєнний період
(кінець 1940-х – 1950-ті рр.)
Анотація. У статті йдеться про перші науково-дослідні, ремонтно-реставраційні та консерваційні роботи на об’єктах
культурної спадщини міста Кам’янця-Подільського у післявоєнні роки. Розглядаються питання фінансування реставраційних робіт, передачі пам’яток в оренду, досягнення та прорахунки в охороні пам’яток історії та культури.
Ключові слова: Кам’янець-Подільський, реставрація, консервація, пам’ятки, культурна спадщина.

Кам’янець-Подільський належить до тих міст
України, історична забудова яких сильно постраждала і навіть була втрачена в результаті Другої світової війни. Найбільше шкоди завдано житловому
фонду міста. Так, із 555 будівель (станом на 1941 р.),
які формували Старе місто, вціліло лише 169
[1, с. 18]. Із 32 кам’яниць XVI–XVIII ст. вціліло
лише 4 [21, арк. 19].
Питанню руйнування забудови міста в роки
війни вже приділялася увага, проте початок проведення реставраційних робіт на об’єктах культурної
спадщини в повоєнні роки залишається маловивченим в історіографії [13; 14].
Зруйнований війною історичний Кам’янець
потребував відродження своєї архітектурної спадщини. Для повоєнних років характерним було поступове становлення пам’яткоохоронної роботи.
Зрозуміло, що відбудовувалися, в першу чергу, пошкоджені промислові об’єкти. Актуальним було
відновлення житлово-комунального господарства.
І менше уваги приділялося пошкодженим пам’ят
кам архітектури.
Характерним для повоєнного часу було не відновлення пошкоджених цінних історичних будівель, а руйнування їх для будівництва нових. Порівнюючи фотографії міста, зроблені одразу після
війни, і фотографії 1950-х років, бачимо руйнацію забудови центральної частини Старого міста.
Більшість історичних будинків було знесено для
реалізації будівництва нового міського центру, проект якого, з притаманними для радянського часу
типовими новобудовами, на щастя залишився на
папері [17, арк. 41].
Нищення Старого міста продовжувалося і після війни. Так, рішенням міськвиконкому було навіть створено контору з розбирання пам’яток ста
ровини на будівельний матеріал. На що художник,
член Української асоціації захисту історичного
середовища, А. Васильєв вказував, що: “в цей час
з’явилися й так звані “шедеври архітектури” у вигляді

сараїв, гаражів, причеп для палива, а фундаменти з підвалами зруйнованих будинків поросли чагарниками. Ось
так зберігали Старе місто для майбутніх поколінь…
За часи сталінського свавілля [Старе місто] переживало
злочинний вандалізм — знищення пам’яток історії та
архітектури, культових споруд, історичних оборонних
і фортечних укріплень. Пригадую з болем у серці, як поварварськи, планово знищувалися старі кладовища міста —
музеї просто неба з пам’ятками…” [3, с. 4].
Після перших двох повоєнних років характер
будівельних і ремонтних робіт у Старому місті змінився. Починаючи з 1947 р., на замовлення Управління головного архітектора міста розпочалися
протиаварійні і ремонтно-консерваційні роботи
на окремих пам’ятках архітектури [14, с. 122].
Однією з перших організацій, якій було доручене відновлення культурної спадщини України,
став Трест з будівництва монументів та реставрації
пам’яток архітектури, створений рішенням Ради
Міністрів СРСР від 9 травня 1946 р. У 1947 р. Трест
отримав назву “Будмонумент” (пізніше Українське спеціальне науково-реставраційне виробниче
управління — УСНРВУ). Він підпорядковувався
Управлінню у справах архітектури при Раді Мініст
рів УРСР. Перед “Будмонументом” було поставлене завдання вивчення, обстеження, фіксації, а
також виготовлення проектів й виконання робіт
з консервації та реставрації пам’яток архітектури.
Тому зусилля реставраторів, головним чином, були
спрямовані на консерваційні заходи і відновлення
пошкоджених в часи війни пам’яток архітектури
[10, с. 7].
Між Управлінням архітектури міста і трестом
“Будмонумент” було укладено договори на проведення ремонтно-реставраційних робіт [5, арк. 2].
Трестом зроблено перші кроки у проведенні реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини Кам’янця-Подільського. Так, було виконано
обміри Башти костьолу домініканів [23, арк. 1–6].
Того ж року проведено історичні та натурні до-
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слідження із виготовленням відповідної докумен
тації для подальшого проведення ремонтно-рес
тавраційних робіт на дзвіниці Домініканського
костьолу, а також Руської брами [24, арк. 1–39; 19,
арк. 1–29].
На той час виготовлення проекту реставрації
передбачало проведення таких робіт, як: підготовка
історичного матеріалу, обстеження пам’ятки, фотофіксація, архітектурно-археологічні дослідження, підготовка науково-реставраційного завдання
і проекту реставрації, виготовлення кошторисної
документації та експертний висновок. У 1946 р.
комплект такої документації було підготовлено для
реставрації складової комплексу Старої фортеці —
башти Денної [4, арк. 8].
Перша обмірна фіксація комплексу фортеці
(Старого замку) була виконана в 1946 р. студентами Московського архітектурного інституту. Того
ж року архітектурні дослідження замку провів
П. Юрченко. У 1950-ті рр. вивчення комплексу
фортеці, зокрема башти Денної, провела Т. Будянська. Це було зроблено з метою виготовлення
проекту реставрації башти [22, арк. 21–22].
В 1947–1948 рр. П. Захарченко розробив проект реставрації Дзвіниці костьолу домініканів (XIV–
XVIII ст.) [14, с. 134]. На Башті вірменського костьолу (XVI ст.) влаштували покриття з ґонту, провели розчистку тріщин, а також відновлено дерев’яні
сходи [20, арк. 2–9].
У 1947 р. Ю. Нельговський та М. Тищенко підготували проект реставрації першої черги будинку
Польського магістрату (XVI–XVIII ст.) [14, с. 134].
У 1948 р. проект було затверджено в управлінні
архітектури при Раді Міністрів УРСР [25, арк. 1–5].
У 1954–1955 рр. проект реалізовано (архітектори
Ю. Нельговський та П. Захарченко) Львівською
спеціалізованою науково-реставраційною виробничою майстернею (ЛСНРВМ) під керівництвом
Управління головного архітектора міста і тресту
“Будмонумент” [17, арк. 66–67; 18, арк. 1–14].
У 1956 р. відреставровано Вірменський колодязь (1638 р.) [12, с. 2]. В основу проекту реставрації
було покладено принцип відновлення пам’ятки у
початковому вигляді за винятком інтер’єру, який
вирішували з урахуванням розміщення в ньому
торгової точки з продажу безалкогольних напоїв
[7, арк. 12].
Консерваційно-реставраційні роботи на комплексі Руської брами (XVI–XVIII ст.) виконувалися
у 1955 р. На об’єкті влаштували тимчасові дахи,
відтворили первісний вигляд дерев’яної бойової
галереї. Автори проекту архітектори В. Дзядик
та Б. Юрчук — співробітники Львівської філії
Державного інституту проектування міст (Діпромісто). Ними ж підготовлено проект консервації
Кушнірської башти (XVI ст.) і Турецьких бастіонів
(XVIІ ст.) [14, с. 122].
У 1958 р. проектною організацією — Київське
відділення “Укргіпродортранс” було складено про-

ектне завдання на реконструкцію Замкового мосту
[16, арк. 14].
Наступного, 1959 р. Є. Пламеницькою розроб
лено проект реставрації костьолу францисканців
(XV, XVII–XIX ст.). А в 1959–1960 рр. нею, спільно
з В. Петичинським виконано реставраційні роботи
будинку Потоцького (1755 р.) [14, с. 122, 134]. На
ремонтно-реставраційні роботи будинку Чорторийських (XVI ст.) у 1951 р. витрачено близько
100 тис. крб. [6, арк. 1]. В 1958 р. на реставрацію
Старої фортеці планували виділити 350 тис. крб.
[7, арк. 25].
Щодо фінансування. У 1946–1947 рр. готува
лася документація для проведення ремонтно-рес
тавраційних робіт. Зокрема, вартість проектних
робіт башти Денної (XV ст.) становила 33 тис.
947 крб., башти Нової (1542 р.) — 41 тис. 459 крб.,
Тріумфальної арки (1781 р.) — 8 тис. 650 крб., Домініканського костьолу (XIV–XVIII ст.) — 21 тис.
846 крб., Вірменського костьолу (XVI ст.) — 20 тис.
931 крб., Руської брами (XVI ст.) — 26 тис. 315 крб.
[4, арк. 1–8].
Під час ремонтних робіт, проведених на окремих пошкоджених будівлях, залишено невідтвореними поруйновані архітектурні елементи. Ця
проблема була характерною для всіх міст України,
багатих на історичну архітектуру, зокрема й для Ка
м’янця-Подільського. Звідси постає проблема відновлення автентичного вигляду будівлі, яка репре
зентувала первісний авторський задум [1, с. 257].
У цьому контексті прикладом слугує перебудований
в повоєнні роки колишній будинок губернатора.
Головний фасад будинку було суттєво змінено. Залишилися невідтвореними колони, які існували до
війни — сліди перебудови первісного проекту Яна
де Вітте, виконаного наприкінці ХVIII ст.
Окрім консерваційних, ремонтно-реставра
ційних робіт, у Старому місті проводилося будівництво нових будинків. Забудова Старого міста і
навколишніх територій регулювалася генеральними планами. У 1948 р. Державним інститутом
проектування міст УРСР було підготовлено генеральний план Кам’янця-Подільського (архітектори
Л. Лемиш, А. Миронович). Виконання його було
подібним до генплану 1937 р. (архітектори А. Касьянов, В. Новиков, С. Клевецький), яким передбачалося поштучне збереження унікальних елементів архітектурно-історичного середовища Старого
міста. Відповідно до генплану 1948 р. планували
випрямлення деяких вулиць та прокладання нових,
злиття дрібних кварталів у більші. Пошкоджені
будівлі мали бути знесені, а звільнені території озеленені [17, арк. 55–56, 65].
15 грудня 1952 р. було підготовлено “Список
переданих на відновлення житлових будинків, куль
турно-просвітних та інших будівель, зруйнованих
в період тимчасової німецької окупації в м. Кам’ян
ці-Подільському” [17, арк. 41]. Станом на початок
1950-х рр. проведено відновлювальні роботи на
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36 об’єктах архітектурної спадщини (переважно
житлові будинки), 6 з яких були архітектурними
ансамблями [15, с. 49]. Особливо цінні об’єкти архітектури після ремонтно-реставраційних робіт почали використовуватися під музейні приміщення.
Так, музейним закладом став Будинок польського
магістрату. Костьол францисканів пристосували
під проектний заклад [14, с. 122]. З 1946 р. у Кафедральному костьолі знаходився відділ атеїзму
історичного музею [9, с. 165].
Наприкінці 1950-х років архітектурне середо
вище Старого міста являло собою забудову з однота двоповерховими будинками, а подекуди й триповерховими житловими та адміністративними
будівлями. Щільна історична забудова міста була
втрачена в роки війни. Тому, враховуючи наявність вільних земельних ділянок, передбачалося
збудувати на території Старого міста близько 30
будинків. Орієнтовна житлова площа новобудов
мала становити 10 тис. м2, враховуючи, що наявна житлова площа була близько 20 тис. м2 (варто
зауважити, що в той час на території Старого міста розквартировувалося близько 4 тис. чол.) [16,
арк. 6, 10].
Також тут для населення було запроектовано
кінотеатр на 200 місць, продуктові і промтоварні
магазини, їдальню, дитячий садок і ясла, гаражі для
машин індивідуального користування.
Площу Вірменський ринок (тоді — Радянську)
використовували для стоянок автотранспорту [16,
арк. 12–15].
У 1958 р. відповідно до підготовленого проекту червоних ліній, передбачалося облаштування
невеликих скверів у різних районах Старого міста. Їх планували розбити на вільних від забудови ділянках, що з’явилися в результаті руйнувань
архітектури в роки війни. Схили біля р. Смотрич
вирішували терасоподібно, у вигляді вільних паркових доріжок зі сходами і пандусами, з видовими
майданчиками, що враховували стрімкі перепади
рельєфу [16, арк. 12–14]. Так, у 1962 р. на місці
розібраних на території площі Польського ринку
середньовічних будинків, розбили сквер, відкриття
якого приурочили до 900-річчю з часу заснування
міста [17, арк. 41].
Окремі будівлі Старого міста активно використовували під промислові об’єкти. Наприкінці
1950-х рр. більше п‘яти гектарів території Старого міста, включаючи історичні будинки, викорис
товували під промислові підприємства. Тут розмі
щувалася тютюнова, трикотажна, швейна фабрики,
пивоварний і обозобудівельний заводи, артіль “Червоний ткач”, міськхарчкомбінат, друкарня тощо
[2, с. 7] До 1958 р. приміщення Нової фортеці використовувалося під склад пального [7, арк. 32].
Відповідно до затвердженого в 1950-х рр. генерального плану міста, вищевказані об’єкти промисловості передбачали залишити на території Старого
міста. Незважаючи на те, що існувала необхідність

винести їх поза межі архітектурно-історичного середовища для належного збереження об’єктів архітектури, рішення влади було остаточним. Водночас відкриття нових підприємств не передбачалося
[16, арк. 6].
Характерним для цього періоду була передача
пам’яток в оренду. Так, у 1951 р. було укладено
3 договори оренди і 26 охоронних зобов’язань на
пам’ятки архітектури, які перебували в користуванні
держустанов [6, арк. 1]. Умови охоронно-орендних договорів передбачали сплату орендарем неустойки в розмірі 20 тис. крб. в разі порушення ним
правил експлуатації пам’ятки. При повторному порушенні умов, орендар мав звільнити приміщення,
договір розривали [8, арк. 36].
У Старому місті знаходилися адміністративні
та культурно-освітні заклади. Зокрема, Кам’янецьПодільський райвиконком, районний суд, бібліотека, педагогічний інститут, середня сільськогосподарська школа, школа десятників, ветеринарна
школа і міська середньоосвітня школа на 920 учнів
[16, арк. 6–7]. На вул. Троїцькій, на місці зруйнованих будинків, було споруджено в стилі сталінського класицизму будинок райкому КПУ [15, с. 49].
В 1958 р., використавши 5 поруйнованих будинків,
побудовано триповерховий кам’яний будинок у
західній частині площі Польського ринку, який
використовувався під обласну школу управління та
гуртожиток [21, арк. 30]. У східній частині площі
аналогічним способом було збудовано триповерхову будівлю школи.
Новозбудовані будинки громадського і промислового використання були несумісні з навколишнім архітектурно-історичним середовищем.
Решту звільненої від руїн території центральної
площі не забудовували, тому що були нарікання
на містобудівну концепцію розвитку Старого міста
в пресі [17, арк. 66].
У 1960-х роках ситуація в охороні культурної
спадщини Кам’янця-Подільського дещо змінилася.
Тоді одночасно ремонтно-реставраційними роботами було охоплено ряд пам’яток архітектури. З
1960 р. виконання підрядних реставраційних робіт
переходить до Кам’янець-Подільської виробничої дільниці Львівської міжобласної спеціальної
науково-реставраційної виробничої майстерні
(ЛМСНРВМ). В цей час консерваційна і фрагментарна реставраційна діяльність зорієнтовується на
фортифікаційні об’єкти. За відсутності належного
фінансування, реставраційні роботи проводилися не систематично або вибірково. Наявні кошти
спрямовували на першочергові протиаварійні роботи.
Таким чином, наприкінці 1940-х рр. у Кам’ян
ці-Подільському започатковано проведення ре
монтно-реставраційних та консерваційних робіт
на найбільш цінних об’єктах міської культурної
спадщини. Місцевою владою було зроблено перші кроки в напрямку реставрації та консервації
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Інформація про використання території Старого міста станом на 1958 р. [16, арк. 15]
№ п.п.

Найменування елементів

1
2

Житлові квартали
Ділянки адміністративних, культурно-побутових установ і
пам’яток архітектури
Зелені насадження загального користування
Вулиці і площі

3
4

Площа (в га)

Загалом

об’єктів культурної спадщини. Роботи в цей час
мали здебільшого протиаварійний та ремонтноконсерваційний характер. Відбувалося становлення
наукових досліджень пам’яток, готувалась документація для проведення протиаварійних і ремонтнореставраційних робіт, утверджувався підхід, спрямований на фрагментарну реставрацію об’єктів
культурної спадщини. Водночас з політикою, спрямованою на збереження визначної архітектури, в
перші повоєнні роки здійснювалося руйнування
так званих “малозначущих” об’єктів архітектури —
переважно це були пошкоджені житлові будинки
XVIII–XIX ст. Обраний владою шлях упорядкування Строго міста визнають хибним лише в пізніші роки, коли буде усвідомлене необґрунтоване
звільнення міста від руїн військового часу шляхом
проведення безпідставного руйнування історичних
будинків.
У 1970-х рр. Старе місто оголошене державним історико-архітектурним заповідником. Пізніше, під час проведення численних досліджень
окремих пам’яток та архітектурно-історичного
середовища міста, вирішено відновлювати втрачені житлові будинки. Однак саме 1950-ті рр. були
часом становлення основних підходів у фрагментарній реставрації об’єктів культурної спадщини
Кам’янця-Подільського, які дали поштовх подальшим дослідженням і комплексним реставраційним
роботам.
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Начало реставрационных работ
на объектах культурного наследия
Каменец-Подольского
в послевоенный период
(конец 1940-х – 1950-е гг.)
Валентин Пагор
Аннотация. В статье речь идет о проведении первых
научно-исследовательских, ремонтно-реставрационных
и консервационных работ объектов культурного наследия г. Каменца-Подольского в послевоенные времена.
Рассматриваются вопросы финансирования реставрационных работ, передачи памятников в аренду, достижения и просчеты организации охраны памятников
истории и культуры.
Ключевые слова: Каменец-Подольский, реставрация,
консервация, достопримечательности, культурное наследие.
Start of restoration work on objects
of cultural heritage KamianetsPodilsky in the postwar period
(late 1940’s – 1950’s)
Valentin Pahor
Annotation. This article is the first language of the organization of research, repair and restoration and conservation work
on objects of cultural heritage of the city Kamianets-Podilsky
in post-war times. Questions of funding restoration work, the
transfer of monuments to rent, achievements and shortcomings organization of historical and cultural monuments.
Key words: Kamianets-Podilsky, restoration, conservation,
attractions, cultural Heritage.
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Алла Перепелиця

Монумент на ознаменування
боротьби українського народу
під проводом Б. Хмельницького
Анотація. На підставі архівних документів досліджено пам’ятку монументального мистецтва “Монумент на ознаменування боротьби українського народу під проводом Б. Хмельницького”, що входить до “Переліку об’єктів
культурної спадщини” Національного історико-культурного заповідника “Чигирин”.
Ключові слова: Чигирин, Б. Хмельницький, пам’ятка монументального мистецтва, пам’ятки культурної спадщини.

Чигиринщина на своїх теренах має 98 пам’яток
культурної спадщини [1, с. 10]. Три з них присвячені засновникові Української козацької держави —
Війська Запорізького — Б. Хмельницькому, серед яких чільне місце належить “Монументові на
ознаменування боротьби українського народу під
проводом Б. Хмельницького” — пам’ятці монументального мистецтва, що знаходиться на території
комплексної пам’ятки ландшафту, історії й архітектури національного значення — “Замкова гора”
Національного історико-культурного заповідника “Чигирин” (постанова КМУ від 10.10.2012 р.
№ 929).
Замкова гора вперше була зображена на
“Справжньому і точному іхнохрафічному плані
міста і замку Чигирина на Україні …” у серпні
1677 року, який зберігається в дипломатичному
архіві Міністерства закордонних справ Франції у
Парижі та на малюнку з Літопису Самійла Величка, що висвітлює події 1677 року, а також на плані
Чигиринської фортеці у “Щоденнику 1677–1678”
П. Гордона 1678 року [13, с. 63].
Аналізуючи ці документи, приходимо до вис
новку, що у другій половині ХVІІ ст. на місці сучасного пам’ятника Б. Хмельницькому знаходилися
“мури заламаної мисової частини з гарматними
отворами” [4, с. 36] Чигиринського замку.
Майже через два століття Т. Г. Шевченко напише акварель “Чигирин з Суботівського шляху”
(1845), де на дальньому плані — Замкова гора. Мисову частину зруйнованої фортеці увінчує хрест,
який добре видно на малюнку К. Пржичиховського
(1865). Факт встановлення хреста на “польській
горі” в Чигирині польський історик та письменник Ф. Равіта-Гавронський в додатку до “Газети
Львівської” (№ 29 за 1901 р.) коментує так: “…
стояв колись хрест камінний в пам’ять, що з цього місця
син Хмельницького стріляв до Суботова, до батька, і збив
хрест на суботівській церкві камінній” [5, с. 166].
На зламі ХІХ–ХХ ст. на місці кам’яного хреста була побудована “башта пожежна — каланча”
[5, с. 97]. Відомий історик Д. Дорошенко, що в
1913 р. побував у Чигирині, згадує у “Подорожніх
враженнях і замітках “По рідному краю”: “А на

горі, на краєчку, що гострим кінцем навис над Чигирином,
стоїть деревляна пожарна будка-башта невеличка”. Архівні джерела, датовані 1923 р. інформують: “На
північно-західному боці гори стоїть каланча, построєнна
заходами чигир[инського гор[оцького] голови українофіла
Підгородецького, на якій мається дата заснування міста
в 1512 році відомим лицарем Байдою” [6, с. 60].
Згадану тут каланчу також добре видно на 8-ми
листівках власника “Изданіє фотографіи, книжнаго и писчебумажнаго магазина М. Сквирскаго,
Софіевская ул. 28” [19], які датуються початком
ХХ ст.
Упродовж століть Замкова гора була місцем
проведення урочистостей. Цей факт підтверджують дві листівки М. Сквірського та А. Кагана
“Юрьевский парад на горює” (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), а також “Спогади й пам’ятки про
козацькі часи в Чигирині [20 рр. ХХ ст.] Івана Лютого”. Мандрівник І. Лютий пише “… Про гору дід
Грицько Лопатченко (Грицик) росказує: “на горі обирали
гетьмана. На горі ж щовесни на Юрія козаки святили свою
зброю… На згадку останніх подій чигиринці ще недавно
весною, 23 квітня справляли “Юрія”. В цей день після
урочистої служби в церквах все населення йшло хресним
ходом з усіх 4 (церков) правили там молебінь, трапезували, а потім справляли гулянки. Стріляли з рушниць,
а надвечір палили смолу в перерізах; обмотували колеса
соломою, вмочали в смолу, запалювали й котили з гори
в Тясмин. Молодь гуляла до пізьньої ночі. Тільки після
розрухів 1905 р. занепав цей звичай” [16, с. 4].
У 20–30 роках ХХ ст. черговий пожежник на
каланчі не лише спостерігав за надзвичайними ситуаціями, що відбувалися у селищі Чигирин (1926–
1954 рр.) і прилеглих до нього територіях, а й
сповіщав жителям впродовж дня котра година. За
допомогою церковного дзвона мешканцям повідомляли не лише про стихійні лиха чи пожежі,
але в такий спосіб скликали й на урочистості, що
традиційно відбувалися на Замковій горі.
Під час німецько-фашистської окупації
(7.08.1941–12.12.1943 рр.) пожежна вежа не функціонувала. Вночі 12 грудня 1943 р. солдати 4 гвардійської армії 2-го Українського фронту (під командуванням генерала-лейтенанта І. В. Галаніна)
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Іл. 1. М. С к в і р с ь к и й. Юріївський парад на горі. Світлина 1911–1914 рр.

на каланчі встановили червоний прапор. Його, як
і камінь із написом “Чигиринъ основан в 1512 г.
князем Дм. Вишневецким Байда”, що знаходився на північній стіні каланчі, добре видно у документальному фільмі “У стародавньому Чигирині”
(кінооператор Є. Єфімов, січень 1944 р.).
У 50–60-х рр. ХХ ст. каланча була улюбленим
місцем відпочинку молоді. В горобину ніч 1965 р.
сильний вітер зніс дах пожежної вежі [8].
Постанова РМ УРСР від 25.08.1965 р. “Про
організацію республіканського добровільного товариства охорони пам’ятників історії і культури”
(УТОПІК) відіграла значну роль у відродженні па
м’яток культурної спадщини Чигиринщини. Виконком районної ради на виконання даної постанови ухвалив рішення № 134 від 18.03.1966 р., згідно
з яким було створено комісію “По виявленню та
взяттю на облік пам’ятників історії та археології на
території району”, котру очолив керівник райвідділу культури В. П. Заїченко [17, с. 123].
У час, коли в усьому СРСР готувалися до святкування 50-річчя встановлення радянської влади, у
Чигирині також виконувались роботи з благоуст
рою: будівництво і ремонт шляхів, тротуарів, озеленення Замкової гори. На Чигиринщині, відповідно до постанов Ради Міністрів від 28.08.1965 р.
і 28.03.1966 р. та рішення виконкому обласної ради
депутатів трудящих № 66 від 12.10.1966 р. у листопаді 1966 р. було сформовано Районне товариство
пам’ятників історії і культури. Товариство провело значну роботу зі створення матеріальної бази,
здійснило ряд практичних заходів з відтворення

об’єктів культурної спадщини краю. Завдяки його
плідній роботі обласне керівництво ухвалило низку
важливих рішень. Так, у 1966 р. виконком Черкаської облради затвердив постанову “Про заходи
по впорядкуванню історичних місць, пов’язаних
з життям і діяльністю Б. Хмельницького”. Нею
передбачалось встановлення пам’ятника Б. Хмельницькому, а також складання проекту благоустрою
Богданової гори у Чигирині. Керуючись постановою, Обласна організація УТОПІК замовила
у республіканських майстернях Держбуду УРСР
скульптурну фігуру Б. Хмельницького [18, с. 124].
На кошти районної організації УТОПІК було проведено роботи з благоустрою Богданової гори на
суму 8732 крб.
За проектом, розробленим районним архітектором С. Гненним, основою постаменту пам’ятника слугував перший ярус пожежної вежі, з північного боку якого були викарбувані слова про
засновника міста. Фундамент каланчі був такий
міцний, що його зривали вибухівкою. Залишки
будівельного матеріалу з каланчі використали для
побудови постаменту, на якому встановили фігуру Б. Хмельницького. Фігуру гетьмана повернули
лицем до архітектурного ландшафту міста. Гетьманська булава, що знаходилась “у правій руці
вказувала на північний-схід, у бік Росії, а в лівій —
розгорнута грамота про возз’єднання цих двох держав”. Скульптура була виготовлена з нестійкого
матеріалу (склобетону). Її висота — 8 м, а висота
постаменту — 7 м [19, с. 1]. Монументальну дошку
з написом вмонтували в східну стіну постамента.
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Автори пам’ятника — народні художники УРСР
М. Вронський та О. Олійник. 4 серпня 1967 р. бюро
райкому партії та виконком районної Ради депутатів трудящих, постановили: “1. Провести урочисте
відкриття скульптурної фігури Б. Хмельницького
на території колишньої резиденції в Чигирині…
2. Затвердити план підготовки до проведення
відкриття у місті Чигирині скульптурної фігури
Б. Хмельницького. 3. Просити обком Компартії
України дозволити відкриття у місті Чигирині
скульптурної фігури Б. Хмельницького. Скульптори М. К. Вронський та О. П. Олійник”. Роботи з
благоустрою Богданової гори проводились швидкими темпами.
13.10.1967 р. на Богдановій горі відбулося урочисте відкриття пам’ятника гетьманові Б. Хмельницькому. Через два роки після його встановлення,
під впливом природних факторів, скульптура була
частково зруйнована і потребувала відновлення.
10.07.1969 р. обласна влада ухвалила постанову
№ 522, згідно з якою розпочалася необхідна робота. 18.07.1969 р. виконком районної Ради депутатів
трудящих рішенням № 233 ухвалив: “1. Затвердити
проектне завдання на благоустрій Богданової гори.
2. Зобов’язати комбінат комунальних підприємств
негайно дати замовлення Черкаському відділу інституту “Укржилпромпроект” на виготовлення робочих креслень для благоустрою Богданової гори
1–черги”. Друга черга запланованого обсягу робіт з
упорядкування історичних місць та пам’ятників старовини і культури розпочалася в червні 1970 р. Виконком райради депутатів трудящих ухвалив: “Просити обласне товариство по охороні пам’ятників
історії та культури виділити для цієї мети 15000 крб.
Контроль за якістю і кількістю виконаних робіт
покласти на райархітектора тов. Гненного С. І.,
а за правильність витрачання коштів на зав. відділом культури тов. Заїченка В. П.”.
Станом на 1971 р. проектно-кошторисна документація не була виготовлена, фінансування на
будівництво пам’ятника не відкрито. Тільки наприкінці 1971 р. Виконком районної Ради депутатів
трудящих затвердив проектно-кошторисну документацію на суму 2658 крб. для проведення ре
монтно-реставраційних робіт пам’ятника Б. Хмельницькому в місті Чигирині.
Черкаська обласна Рада депутатів трудящих
дозволила обласній організації УТОПІК виділити
кошти на проведення ремонтно-реставраційних
робіт пам’ятки, а також зобов’язала начальника
рембуддільниці Бабія Г. С. до 7.12.1971 р. установити риштування для виконання реставраційних
робіт на пам’ятнику Б. Хмельницькому. Роботи
з демонтажу пам’ятника проводились робітниками рембуддільниці та Київських виробничих
майстерень. Скульптуру було розрізано на горизонтальні частини та відвезено до міжобласних
спеціальних науково-реставраційних виробничих майстерень столиці УРСР. Кошторисна вар-

тість ремонтно-реставраційних робіт становила
3419 крб.
15.07.1972 р. виконком районної Ради депутатів трудящих просив президію правління Черкаської обласної організації УТОПІК про виділення
2000 крб. для виготовлення проектно-кошторисної
документації на реставрацію пам’ятника Б. Хмельницькому. І вже 25.08.1972 р. Чигиринський райвиконком рішення № 369, згідно з яким реконструкцію пам’ятника Б. Хмельницькому мали проводити
у дві черги: “а) відлити фігуру пам’ятника в бронзі;
б) встановити дві фігурні композиції “національ
но-визвольної війни українського народу 1648–
1654 рр., возз’єднання України з Росією”.
Фінансування робіт, пов’язаних із реконст
рукцією пам’ятника, було покладено на УТОПІК.
Кошти президія товариства змогла виділити тільки
у другій половині 1973 р., завдяки тому, що залучення індивідуальних і колективних членів до нього було виконано на 100%. Роботи з реконструкції
розпочалися після Постанови Ради Міністрів УРСР
від 29.06.1973 р. № 3603/77, яка була ухвалена до
320-річчя Переяславської Ради. На першу чергу
районне товариство охорони пам’ятників виділило
понад 70 тис. крб. Відповідальність за проведення
робіт з реконструкції пам’ятника та благоустрою
Замкової гори в м. Чигирин лягла на групу нау
ковців та будівельників. Безпосередньо керував будівельними роботами київський архітектор В. Гнєзділов та районний — Ф. Столяров. Згідно з рішен
ням виконкому міської Ради депутатів трудящих
кожен робітник, службовець, учень повинен був
відпрацювати чотири робочих дні на благоустрої
Замкової гори [10].
Роботи з монтажу пам’ятника та благоустрою
запроектованого майданчика наприкінці 1973 р.
виконувалися дуже інтенсивно, у зв’язку з відзначенням у січні 1974 року 320-річчя Переяславської
Ради. Заплановане на 8 січня 1974 р. відкриття па
м’ятника Б. Хмельницькому в Чигирині не відбулося, оскільки виділених коштів для завершення
будівельних робіт І черги реконструкції не вис
тачило. Також кліматичні умови не відповідали
стандартам будівельних технологічних процесів.
Архітектор В. Гнєзділов, за згодою районного та
обласного керівництва, призупинив будівельні ро
боти до весни 1974 р. [9]. А вже 26.03.1974 р. виконком районної Ради депутатів трудящих виділив
24 тис. крб. на благоустрій площі довкола пам’ят
ника Б. Хмельницькому за рахунок надпланових
прибутків районного бюджету. Пленум ЦК Ком
партії України в травні 1974 р. постановив: “Проводити і далі роботу по збереженню культурної
спадщини, увічненню визначних революційних та
інших історичних подій у житті нашого народу”.
Українське товариство охорони пам’ятників
історії та культури у 70-х роках ХХ ст. відігравало
значну роль в охороні, вивченні та популяризації
пам’яток культурної спадщини.
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На першу чергу реставрації пам’ятника гетьманові (травень 1974 р.) організація витратила 79618
крб. — коштів, отриманих з індивідуальних та колективних членських внесків.
Робота на Замковій горі в цей час ще тривала.
Бронзову фігуру гетьмана привезли у травні 1974 р.
Понад тиждень вона знаходилася у дворі Чигиринського районного відділу внутрішніх справ [11].
І тільки 25.05.1974 року було піднято майже
7-метрову фігуру гетьмана на 30 м над Замковою
горою. 11-тонну бронзову скульптуру було встановлено на 12-метровий гранітний постамент. Обласне та районне керівництво планувало у трав
ні–червні 1974 р. урочисто відкрити пам’ятник.
Однак, Рада Міністрів УРСР не дала дозволу на
урочисті заходи з тої причини, що заплановані роботи першої черги реконструкції не були закінчені
до ювілейного свята — 320-річчя Переяславської
Ради. Ось таким чином новий пам’ятник Б. Хмельницькому з’явився на вершині Замкової гори. В паспорті об’єкта культурної спадщини “Монумент на
ознаменування боротьби українського народу під
проводом Б. Хмельницького” поданий його опис:
“Монумент увінчує гору, добре проглядається з
далеких під’їздів до міста і значною мірою формує
його ландшафт. Монумент складається з бронзової скульптури гетьмана в повний зріст, у шапці,
з шаблею на поясі, поверх жупана накидка. Висота скульптури — 6,6 м. У високо піднятій правій
руці Б. Хмельницький тримає булаву — символ
влади, у лівій — розгорнутий аркуш паперу. Постамент — восьмигранник за формою. В його основі
прямокутник, виготовлений з 120 гранітних блоків
Старо-Бабанського кар’єру Черкаської обл., оброблених під бучарду і фінську оковку. Загальна висота монумента — 18,6 м. Автори проекту: О. Олійник, В. Гнєзділов, М. Вронський. Роботи з переведення фігури в бронзу виконала Київська міжобласна спеціальна науково-реставраційна виробнича майстерня Держбуду УРСР” [12, с. 1].
УТОПІК витратив на будівництво, пов’язане із
реконструкцією монументальної споруди, 100 тис.
крб. Вартість робіт з благоустрою Замкової гори
становила майже 200 тис. крб. Пам’ятник Б. Хмельницькому було взято на державний облік, згідно
з Постановою Черкаського обласного виконавчого комітету Ради депутатів трудящих № 554 від
28.07.1973 р. До Держаного реєстру він увійшов під
охоронним зобов’язанням № 61 від 15.07.1972 р.
18.03.1975 р. паспорт “Пам’ятник Б. Хмельницькому” склали керівник відділу охорони Черкаського
обласного краєзнавчого музею І. Я. Солдаткін та
інспектор з охорони пам’ятників Л. Д. Шемшур
[12, с. 2].
У десятій п’ятирічці (1976–1980 рр.) президія районної організації УТОПІК планувала нарешті виконати роботи другої черги. Зокрема,
у 1979 р., коли Україна відзначатиме 325-річчя Переяславської Ради, планували встановити фігурні

композиції (присвячені національно-визвольній
війні українського народу 1648–1654 рр., а також
возз’єднанню України з Росією). У зв’язку з підготовкою до свята виконавчий комітет Чигиринської
районної Ради народних депутатів 12.12.1978 р. постановив: “Провести ремонт та благоустрій видової
площадки на Замковій горі” та “Побудувати другу
чергу пам’ятника Б. Хмельницького в м. Чигирині”. Виконавцями було визначено: міську Раду,
комбінат комунальних підприємств, міжколгоспбуд, Київське об’єднання “Художник”. Упродовж
1979 р. роботи другої черги реставрації пам’ятника
не проводились.
У травні 1980 р., згідно з рішенням виконавчого комітету Чигиринського району від 22.04.1980 р.
№ 129 “Про створення комісії по визначенню
охоронних зон навколо пам’ятників”, були виконані роботи з встановлення охоронної зони та
технічного огляду пам’ятника Б. Хмельницькому
на Замковій горі.
До 60-річчя утворення СРСР, керуючись рішенням ІV з’їзду УТОПІК, районне товариство
активізувало свою роботу. Фінансування другої
черги реставрації пам’ятника здійснювалось через
обласний відділ культури. І вже у 1982 р. біля під-

Іл. 2. Монумент на ознаменування боротьби
українського народу під проводом Б. Хмельницького.
Скульптори: М. Вронський, О. Олійник,
архітектор В. Гнєзділов
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ніжжя постаменту пам’ятника Б. Хмельницькому
були встановлені три бронзові скульптури — символи возз’єднання України з Росією. Відповідали
за виконання робіт скульптор М. Вронський та
архітектор В. Гнєзділов. Підготовка і встановлення
однієї з фігурних композицій тривала майже два
тижні. У листопаді 1984 р. постали фігури двох
козаків із скульптурної композиції “Національновизвольна війна 1648–1654 рр.”.
У 1986 р. пам’ятник Б. Хмельницькому увійшов до анотованих списків тому “Зводу пам’ятни
ків історії та культури Української РСР по Чиги
ринському району” [2, с. 44]. Матеріали до видання
готували наукові співробітники “Научно-иссле
довательского института теории, истории и перс
пективных проблем Советской архитектуры в
г. Киеве (КиевНИИТИ)”. Зокрема, молодший науковий співробітник В. В. Вечерський, архітектор
С. В. Косенко, старший науковий співробітник
В. А. Ленченко, молодший науковий співробітник
Н. Г. Логвин.
Згідно з перспективним планом на ХІІ п’яти
річку УТОПІК запланувало здійснити низку конкретних заходів зі спорудження, заміни та реставрації пам’ятників у Чигирині. Так, у квітні 1987 р. було
придбано фігури композиції “Національно-виз
вольної війни українського народу 1648–1654 рр.”.
І 27.04.1987 р. директор КиевНИИТИ В. Дахно затвердив своїм підписом “Научные рекомендации к
опорному плану г. Чигирина Черкасской области”,
згідно з якими були визначені охоронні зони та
територія пам’ятника Б. Хмельницькому.
Семифігурну композицію “Національно-виз
вольна війна українського народу 1648–1654 рр.”
встановили влітку 1988 р. На північно-східному
фасаді постамента пам’ятника розмістили бронзовий картуш із написом: “Богдан Хмельницький.
1595–1657 рр.”. На південно-західному — табличку з текстом: “Споруджено за рахунок місцевого
бюджету, дольової участі Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури, комітетів Червоного Хреста РРФСР та УРСР” [12, с. 3].
У зв’язку з підготовкою до святкування 175річчя з дня народження Т. Г. Шевченка у грудні
1988 р. була завершена реконструкція майданчика
біля пам’ятника Б. Хмельницькому. Обласна організація УТОПІК, обласне управління культури
та інші обласні й республіканські громадські та
добровільні товариства на третю чергу пам’ятника
виділили 7575 крб. Всього на 12 бронзових фігур
композиції “Національно-визвольна війна українського народу 1648–1654 рр., возз’єднання України
з Росією” було використано близько 60 тис. крб.
7.03.1989 р. Рада Міністрів УРСР ухвалила
постанову “Про оголошення комплексу пам’яток
історії, культури та природи міста Чигирина,
с. Суботова і урочища Холодний Яр у Черкаській
області Державним історико-культурним заповідником”. Згідно з Генеральною схемою зон охо-

рони, розробленою у 1991 р. Науково-дослідним
інститутом історії архітектури та містобудування,
Замкова гора увійшла до складу об’єктів заповідника. У 1994 р. згідно з розпорядженням представника Президента України в області щодо підготовки тому “Черкаська область. “Звод пам’ятників
історії та культури України” (Рішення КМ Украї
ни № 131 від 14.03.1992 року) [3, с. 86] наукові
співробітники закладу надали текстові та ілюстративні матеріали, зокрема й стосовно пам’ятника
Б. Хмельницькому на Замковій горі, районній редакційній колегії.
На початку 90-х рр. ХХ ст. бронзовий картуш
пам’ятника гетьманові був пошкоджений і потребував заміни. Дирекція заповідника замовила його у
Київських міжобласних спеціальних науково-реставраційних майстернях. Картуш встановили навесні 1995 р. напередодні ювілею 400-річчя з дня
народження Б. Хмельницького.
У 2001 р. Державним комітетом України у
справах містобудування і архітектури, Державним
науково-дослідним інститутом теорії та історії ар
хітектури та містобудування було розроблено науково-проектну документацію Національного істо
рико-культурного заповідника “Чигирин”, згідно
з якою територія монумента є частиною території
пам’ятки Замкова гора. У 2002 р. затверджено Генеральний план розвитку заповідника. В експлікації
ІІ тому вміщено і пам’ятник Б. Хмельницькому.
У 2002 р. Кабінет Міністрів України затвердив
“Комплексну програму паспортизації об’єктів
культурної спадщини на 2003–2010 рр.”. Наприкінці 2002 р. у переліку пам’яток НІКЗ “Чигирин”
пам’ятник Б. Хмельницькому на Замковій горі був
визначений як пам’ятка історії під назвою “Монумент на ознаменування боротьби українського
народу під проводом Б. Хмельницького”.
У листопаді 2005 р. були виготовлені паспорти на об’єкти культурної спадщини НІКЗ “Чигирин”. Рішенням обласного виконавчого комітету
від 19 березня 1976 р. під №177 “Монумент на
ознаменування боротьби українського народу під
проводом Б. Хмельницького” був узятий на державний облік та визначено категорію пам’ятки.
Охоронними договорами від 15 грудня 1973 р.
№ 61 та 15 січня 2004 р. № 2 пам’ятці був наданий
охоронний №1574, а “Територія об’єкта є частиною території пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Замкова гора” [12, с. 2].
Згідно з паспортом “Територія об’єкта: площа
120 м2. Територія пам’ятного знака є частина території пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Замкова гора. В цілому об’єкт знаходиться в задовільному технічному стані. Схили
пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення Замкова гора потребують постійного
укріплення” [12, с. 5].
Завдяки Державній програмі “Золота підкова
Черкащини”, затвердженій Кабінетом Міністрів
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України 15.05.2006 р. Чигирин отримав субвенцію на збереження історичної спадщини. В жовтні
2006 р. на майданчику біля “Монумента на ознаменування боротьби українського народу під проводом Б. Хмельницького” розпочалися роботи з
благоустрою. Кошторисна вартість робіт становила 180 тис. грн. [13, с. 20].
21.01.2009 р. Президент України В. Ющенко
підписав Указ “Про відзначення у 2009 році 360-ї
річниці подій, пов’язаних зі створенням Української козацької держави зі столицею в місті Чигирин”. Реалізація плану святкових заходів передбачалася на жовтень 2009 року у місті Чигирині
Черкаської обл., частина з них планувалася на
Замковій горі.
Відповідно до Наказу Міністерства культури
і туризму України від 18.02.2009 р. “Про затверд
ження меж і режимів використання зон охорони
пам’яток та занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток
України” (Додаток 3 до наказу МКТ України від
18.02.2009 р. № 100/09) “Монумент на ознаменування боротьби українського народу під проводом
Б. Хмельницького” увійшов до “Переліку об’єктів
культурної спадщини НІКЗ “Чигирин” Черкаської
обл., що заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого
значення, як пам’ятка монументального мистецтва
(рішення Черкаського обласного виконавчого ко
мітету від 19.03.1976 р. № 177, охор. № 1574-ЧК).
На сьогодні пам’ятник Б. Хмельницькому
вважається візитною карткою Чигирина і відіграє
значну роль в архітектурному ландшафті міста
Чигирин — першої гетьманської столиці.
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Монумент в ознаменование
борьбы украинского народа
под руководством
Б. Хмельницкого
Алла Перепелица
Аннотация. Изучение архивных документов дало возможность исследовать памятник монументального искусства “Монумента в ознаменование борьбы украинского народа под руководством Б. Хмельницького”,
который входит в “Перечень объектов культурного
наследия” НИКЗ “Чигирин”.
Ключевые слова: Чигирин, Б. Хмельницкий, памятник
монументального искусства, памятники культурного
наследия.
Monument to honour
the fight of the Ukrainian people
under the leadership
of B. Khmelnytskyi
Alla Perepelytsia
Annotation. On the basis of the archive documents the
sight of the monumental art “Monument to honour the
fight of the Ukrainian people under the leadership of
B.Khmelnytskyi” was researched. It belonqs to “The enumeration of the objects of cultural heredity” NHCR “Chyhyryn”.
Key words: Bohdan Khmelnytskyi, the sight of the monumental art, the sights of the cultural heredity.
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Ігор Сьомочкін

На дгробна плита Івана Федорова
(Федоровича)
Анотація. У дослідженні автором здійснено аналіз напису на надгробній плиті першодрукаря Івана Федорова на
основі описів та рисунків, виконаних у XVIII–XIX століттях. Плита зникла з церкви св. Онуфрія у Львові в 1883
році. Проаналізовані матеріали наукових досліджень дали змогу провести у 2014 році її реконструкцію з відтворенням надписів.
Ключові слова: Іван Федоров (Федорович), першодрукар, церква св. Онуфрія, надгробна плита, о. Модест Гриневецький, герб “Рагоза”.

Надгробна плита першодрукаря Івана Федорова (Федоровича) постраждала і була вилучена (або
перенесена) з підлоги притвору церкви св. Онуфрія восени 1883 року під час проведення ремонтних
робіт. В ході досліджень 1971–1973 рр. у церкві
були віднайдені останки декількох людей, серед
яких, ймовірно, могли бути першодрукар та його
син.
2014 року за ініціативи Благодійного фонду
імені Бориса Возницького, підтримки владних
та пам’яткоохоронних структур, сприяння ЧСВВ
УГКЦ було прийняте рішення про перепоховання

останків та відтворення надгробної плити. Відповідно постала необхідність відтворити надгробну
плиту з написом
Існує декілька свідчень про напис. Перший,
записаний ігуменом Боніфатієм Кровницьким у
1771, або 1772 році 1 звучить він так: “Pogrzebiony
przy Cerkwi St. Onufryskiey Lwowskiey iakonyś Drukarz
Moskowicki zwany Swiadczy Nadrobek Jego Kamienny, na
Posadzkę potym zażyty pod Ołtarz Matki Boskiey, potrzebuje
Konserwy dla dowodu tu zafundowaney Drukarni. Herb Natym
Grobowcu taki (намальований герб)” [1, с. 1] 2, у перекладі: (“Поховано при Церкві Свято-Онуфріївській
Львівській якогось Друкаря Московицьким прозваного. Свідчить його кам’яний надгробок, для
підлоги пізніше вжитий під вівтар Матері Божої,
потребує консервації для підтвердження зафондованої тут Друкарні. Герб на тому Гробівці такий”)
[переклад — І. С.] [1, с. 1], (іл. 1).
У 1817 році на маргінесі аркуша отець-доктор
Модест Гриневецький залишив свій запис такого змісту: “Napis zaś na tym Grobowcu Ruski przytarty
jest następuiący”, у перекладі: “Напис на тому гробівці
руський затертий є наступним ” [переклад — І. С.]
[1, с. 1], (див. іл. 1).
У середній частині тексту на марґінесі напис
кирилицею: “ичъ Друкаръ Москвитинъ который
своим тщанїємъ друкованїє занедбалоє обновилъ Преставися въ Лвове року АФПГ. Дєкєр. Є. Воскрєсєнїя
изъ мертвыхъ чаю”. Напис на нижній (правій) частині аркуша: “Niżey zaś Herbu jest jeszcze dosyć czytelnie
wybito Друкаръ книгъ предтымъ невиданыхъ”. Напис
завершується словами на латині: “Descripsit Leopoli
die 28. 7bris, 1817. AºModestus Hryniewicki OSBM. SS Th
Dr Theologiae Dogmati et Polemica Cos. Reg publ: Ordung
Professor” (Написано у Львові 28 дня вересня 1817 року

Модест Гриневецький… доктор теології, догматики і

1	У

Іл. 1. Аркуш хроніки Василіянських монастирів.
Фрагмент запису про надгробок, виконаного
ігуменом Боніфатієм Кровницьким (1771–1772 рр.)
На маргінесі — напис, виконаний
о. Модестом Гриневецьким. 1817 р.

2
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перших дослідженнях цей напис приписували о. Гавриїлу Попелю, який списував хроніку Василіянського
монастиря [6, с. 379].
Існує також напис скорописом XVIII ст. на останній
сторінці одного з примірників федоровського “Апостола”, який підтверджує, що плита лежала перед вівтарем
Пресвятої Богородиці і на ній були герб та літери Ї. Θ.,
що означає Іван Θеодорович. [10, с. 215; 9, с. 106].

Сьомочкін І. Надгробна плита Івана Федорова (Федоровича)

Рисунок 1817 року до його публікації у 1884
році не був відомий. До того часу використовували
рисунок П. Кеппена, опублікований у 1822 році.
Зарисовка П. Кеппена була простішою, примітивнішою, однак на ній автор відчитав більше літер.
Оскільки рисунок опублікували у санкт-петербур
зькому журналі “Вестник Европы” [8, с. 213, прим.
3], то він не був широко знаним у Галичині.
На рисунку П. Кеппена бачимо спробу розшифрувати напис, а не візуалізацію існуючого
стану [17, с. 14], (іл. 3). Це засвідчує і схематично намічений гербовий картуш, і недорисований
орнамент. Літер бачимо більше, але не стільки, як у
записі М. Гриневецького на маргінесі Василіянської
хроніки. Натомість на рисунку 1817 року видно
тріщину посередині плити. Власне, по цій тріщині
камінь і розколовся у 1883 році.
1827 роком датований ще один, досі невідомий запис про плиту першодрукаря, зроблений
австрійським чиновником М. Цінном, який занотовував усі криптограми у сакральних спорудах
Львова [2], (іл. 4).

Іл. 2. Рисунок надгробної плити
Івана Федорова, виконаний о. Модестом
Гриневецьким. 1817 р.

полеміки… професор). — [переклад — І. С.] [1, с. 1],
(див. іл. 1).
Того ж 1817 року на замовлення польського
історика Йоахима Лелевеля отець-доктор Модест
Гриневецький зняв копію плити, перерисувавши
напис і герб з картушем та орнаментику. Рисунок
він подарував варшавському колекціонерові А. Лессеру, від якого в 1884 році рисунок потрапив до часопису “Kłosy”, де й був опублікований [22, с. 224]
(іл. 2). Очевидно, що робив цю копію не сам професор, а хтось з монахів, оскільки текст на рисунку
плити виявився меншим від тексту на маргінесі
Василіанської хроніки, зробленого рукою о. Гриневецького. Ймовірно, що майбутній ігумен (Модест Гриневецький став ігуменом Василіянського
монастиря 1821 року [3, с. 55]) уважніше відчитував
літери, зокрема й затерті, а копіїст лише відтворив
візуальну картину плити. Висловлювалось припущення, що цю копію міг зробити хтось з майстрів,
що працювали разом з Лукою Долинським над
новим іконостасом для церкви св. Онуфрія (завершений 1820 року [3, с. 57]).
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Іл. 3. Зарисовка надгробної плити
Івана Федорова, виконана
Петром Кеппеном
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Іл. 4. Запис про надгробну плиту, зроблений
австрійським чиновником М. Цінном. 1827 р.

Текст напису рукописною готикою звучить
так: “Am Fußboden auf welchem Sitzbänke aufgestellt sind,
liegt ein Grabstein als Denkmal eines alde [?] beerdigten Buch
drukers welches eine rußische inschrift enthält, die im deutschen
lautet: Johann Fedorowicz, moskowitischer Buchdrucker,
welcher durch seine Sorgfallt die vernachläßigte Buchdruckerei
wiedererneuerte. Er endete (: starb :) in Lemberg im Jahre 1583
den 5ten December. Ruhe — Erwachen — und Auferstehen
vom Tode ”. У перекладі: “На долівці, на якій виставлені лавки для сидження, лежить надгробний камінь як
пам’ятник стародавнього друкаря, який містить руський
напис, що німецькою звучить: Йоган Федорович, московитський книгодрукар, який завдяки своїй старанності занедбане книгодрукування відновив. Він помер у Львові в році
1583 5 грудня. Спокій — пробудження — воскресіння по
смерті ” [2, с. 70] (транслітерація готичних літер та
переклад українською мовою — Ярослав Глистюк,
Український Католицький Університет).
На той час (1827 р.) плита вже була не при
вівтарі Пресвятої Богородиці, а лежала під лавками
біля входу. Припускаємо, що її перенесли, і зробили це, ймовірно, близько 1820 року, коли у монастирському комплексі проводили реконструкцію, а
Лука Долинський виготовляв іконостас.
Вважаємо за потрібне підкреслити у тексті
Цінна фразу “liegt ein Grabstein als Denkmal ” (у перекладі — “лежить надгробний камінь як пам’ятник”),
що свідчить про шанобливе ставлення до нього.
Плиту завжди описують у лежачому стані
(тобто у підлозі, а не на стіні). Ігумен монастиря

отець-доктор М. Гриневецький та генеральний
прокуратор василіанських монастирів у Галичині отець Варлаам Компаневич розуміли цінність
плити та необхідність її збереження. Не випадково
історик М. Погодін 1837 року написав листа до
В. Компаневича з проханням: “Прошу Вас покорнейше уведомить меня, исполнена ли моя просьба о переставлении камня над могилою типографщика Θедорова
из пола в стену ” [20, с. 11]. Іван Огієнко (майбутній
митрополит Української Православної Церкви —
Іларіон) наголошував у 1925 році, що прохання
Погодіна не було виконане очевидно тому, що
ченці-василіяни остерігалися звинувачень у схизмі
[10, с. 30].
Наступний з відомих записів щодо напису на
плиті належить Якову Головацькому, який опуб
лікував його у своїй статті про початки Ставропігійського братства в “Зорі Галицькій” за 1860 рік
[4], (іл. 5).
У поданому ним тексті вказані: місцезнаход
ження плити — справа від входу; матеріал виготовлення — пісковик; розміри — 2,5 (“пол-третья”)
аршина × 1,2 аршина, що відповідає 1,78 × 0,85 м 3.
Сам текст Я. Головацький відчитує неточно. Так,
у другому рядку над гербом дослідник читає:
“Ш NИМИ”, що суперечить оригінальному текс
тові (NIЯ И — частина рядків “Воскресе нія и з
мертвых чаю”). Наприкінці тексту вчений зауважує,
що камінь розламаний посередині і деякі літери
викришились [4, с. 475].
У 1875 році (за іншими даними — 1873 р.)
Львів відвідав шанувальник давнини з Москви —
граф Олексій Уваров. Оглянувши плиту у церкві
св. Онуфрія він “вел’ми урадовавъся, що єще подпись
на камены не была совершенно зтерта, и которою моглъ
собѣ отписати и отрисовати, помимо того велѣвъ еще
на свой щотъ взятии снимокъ гипсовый, що художники
Львовскїи издѣлали, а графъ Уваровъ забравъ съ собою в
Москву” [16, с. 380]. У Москві цю плиту встановили
у бібліотеці колишньої синодальної друкарні [12,
204], (іл. 6).
3	А.
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С. Петрушевич у 1883 році писав, що плита має довжину майже 1 сажень. Іван Кревецький у “Старій Україні” пише: “як знаємо камінь Федоровича мав майже 1 сяжень довжини (2.133 м). Однак 2.133 м – це російський
сажень. Натомість польський сажень, який відповідає
прусському кляфтеру, дорівнює 1,728 м. 100 варшавських
саженів становить 81 російських сажень. У XVII ст. використовували відрубну сажень, яка мала пів-третью
аршина і два вершка, тобто 42 вершки [5, с. 49]. У 1860
році розміри плити вказав Я. Головацький: “состоит из
четыреугольной плыты песчаника пол-третья аршин
долгой, а 1.1/5 аршина широкой” [4, с. 475]. Пів-третя
аршина – це 2,5 аршини, або 40 вершків (40 × 4,445 =
177,8 см). 1,2 аршина це 19,2 вершків, або 85,3 см. (пропорція 1:2). Однак це не відповідає пропорціям ані на
рисунку Гриневецького (1: 2,5), ані на зліпку Уварова
(пропорція майже 1:3). У першому випадку ширина
дорівнює 1 аршин (71,1 см), у другому – бл. 60 см. Пропорції на рисунку П. Кеппена дорівнюють приблизно
1 : 2,5, тобто так, як і на рисунку о. М. Гриневецького.

Сьомочкін І. Надгробна плита Івана Федорова (Федоровича)

Іл. 5. Запис про надгробну плиту, виконаний Я. Головацьким. Опублікований у 1860 р.

Іл. 6. Фотографія галереї колишньої синодальної друкарні у Москві з вмонтованою на стовпі
копією надгробної плити, виконаної на замовлення графа Олексія Уварова. 1870-ті рр.
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Іл. 7. Фото надгробної плити, реконструйованої
на основі “уваровської” копії в 1976 році. Плита
знаходиться перед фасадом Музею мистецтва давньої
української книги — філії Львівської національної
галереї мистецтв ім. Б. Возницького

Іл. 8. План церкви св. Онуфрія з місцем
гіпотетичного розташування плити Івана Федорова
згідно зі свідченням о. Мелетія Лончина

З приводу докладності напису на цій плиті
Іван Огієнко в Історії українського друкарства 1925
року писав: “Палеографічне звірення знімку о. Гриневецького 1817 р. і гр. Уварова 1875 р. приводить мене до
переконання, що о. Гриневецький не відчитав неясного напису на плиті, але гр. Уваров, не злий палеограф, відчитав
його вірно. Підкреслю тут, що Уварівська плита не дає
підстав вважати 5 грудня за день смерти Хведоровича —
на плиті зазначено 6 грудня” [11, с. 103]. Попередні
вказівки на 5 грудня є у записі Гриневицького на
полях хроніки — Є (п’яте). В Уварова вказано —
S (шосте). 6-те грудня називає й А. Петрушевич у
“Сводной галичско-русской летописи” (1874). Однак Головацький називає “Є” (п’ять) у 1860 році.
Можна припустити, що копіїсти автоматично писали арабське “5”, яке наступні дослідники відчитували як “S” — 6. Отже, Іван Огієнко переоцінив
прискіпливість Уварова.
Перші два варіанти — М. Гриневецького і
П. Кеппена — мають пропорції 1 : 2,5; плита, виконана на замовлення С. Уварова — 1 : 2,65. Крім
того, на уваровській плиті відтворено вірогідний
текст. Дослідник діяльності І. Федорова Є. Немировський вважав плиту 1873 року не зліпком, але
вірогідною реконструкцією [8, с. 215]. На реконструйованій плиті 1976 р., яка знаходиться перед
фасадом Музею книги у Львові, представлений
“уваровський” варіант, причому літери безпідставно подані у барельєфі (іл. 7).
Наприкінці 1883 року в газеті “Слово” за підписом “Руславъ” з’явилася стаття, в якій автор
твердить про навмисне руйнування плити під час
ремонтних робіт восени цього (1883) року [14]. Цю
ж версію підтримували й інші автори, звинувачуючи в цьому протоігумена Климента Сарницького
[13, с. 478; 17, с. 14]. Проте була й інша думка, скажімо A. Плуґа (А. Петкевича), котрий у “Kłosach”
спростовує дане твердження, наголошуючи, що
камінь розсипався, оскільки був звітрілий і просякнутий вогкістю [22, с. 224; 5, с. 49].
Однак фактом залишається те, що від того
часу про плиту немає достовірних свідчень. Тверд
ження ігумена М. Лончини про монтування плити
у стіну, а пізніше перекриття її стіною (1903 р.)
не підтвердилися пошуками 1954 та 1971 років.
На місці, яке він вказував, віднайшли іншу плиту
XVII ст. — Пантелеймона Левковича. Натомість
у 1973 році майбутній дослідник діяльності Івана Федорова Ігор Мицько брав участь у розкритті
склепу в бабинці, який відомий археолог проф.
І. Свєшніков датував XV–XVI ст. [15, с. 61]. На
думку І. Мицька поховання біля вівтарної частини
могло належати І. Федорову [7, с. 106]. Версія про
первісне поховання першодрукаря біля вівтаря до
кінця не доведена, проте саме вона лягла в основу
визначення місця відтворення поховання і встановлення там плити у 2014 році (автор проекту —
М. Гайда). Після тривалих дискусій було обрано
компромісний варіант (іл. 8): плиту встановили у
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стіні північної нави — там, де велися дослідження
у 1971 році, саме там, де на неї вказував отець Мелетій Лончина.
Також необхідно було обрати варіант напису
на плиті. Вирішили відтворити надгробну плиту в тому вигляді, в якому вона запропонована на
рисунку о. М. Гриневецького (1817). Це найдавніший рисунок плити, який відзначається точністю
передачі літер та зображення. До його недоліків
можна віднести неповний напис та зменшення
рамки гербового картуша. Однак це все ж була
менша вада, порівняно з іншими варіантами реконструкцій (П. Кеппена, О. Уварова), в яких є
неточності та припущення. Варто зауважити, що
були пропозиції доповнити напис відповідно до
тексту того ж Гриневецького на маргінесі хроніки
Василіанського монастиря. Однак це був текст, від-

читаний вченим. Натомість на рисунку 1817 року
плита представлена у тому вигляді, в якому її бачив
кожен прихожанин. Отже, це візуальне її відтворення. Проект плити в рамках планової роботи НДІ
пам’яткоохоронних досліджень з обґрунтуванням
пропонованого на ній напису виконали працівники західного відділення інституту М. Гайда (проект), Л. Фічук (підготовчі роботи), І. Сьомочкін
(історичне обґрунтування), А. Крупа (технічне виконання проекту) (іл. 9). Реконструкцію плити виконав різьбар Орест Драгун (іл. 10).
Важливим елементом у композиційному
оформленні плити виступає рамка з гербовим кар-

Іл. 9 Проект надгробної плити, виконаний
в НДІ пам’яткоохоронних досліджень. 2014 р.

Іл. 10. Плита у церкві св. Онуфрія, відтворена на
основі рисунка о. М. Гриневецького. 2015 р.
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тушем. Найчастіше у публікаціях його називають
цеховим знаком першодрукаря [19, с. 99] (іл. 12).
Насправді — це герб “Рагоза”, що найчіткіше поданий саме на рисунку Модеста Гриневецького.
Цей герб є різновидом “Шреняви” [21, с. 290–291]
(іл. 11 а, b). Його вживала литовсько-білоруська
шляхта. В. Лукомський припускав, що І. Федорович отримав його завдяки “адоптації”, коли представники шляхти могли надавати свої родові герби
“не-шляхтичам” за певні заслуги [6, с. 172–174].
Рід Рагоз був відомим на землях навколо Мінська.
Товариш Федорова Петро Мстиславець був з поблизького Мстислава. Найвідоміший з Рагоз (Рогоз) — Михайло Рогоза — київський митрополит,
прибічник унії [21, с. 291]. З 1594 року він опікувався монастирем св. Онуфрія у Львові [3, с. 49].
18 грудня 2014 року останки першодрукаря
перепоховали у церкві св. Онуфрія. В церемонії
перепоховання взяли участь представники всіх
християнських конфесій України.
Таким чином, дослідивши матеріали, пов’язані
з надгробною плитою першодрукаря Івана Федорова (Федоровича), були проаналізовані можливі
варіанти її відтворення. Відтворення відбулося на
основі найдавнішого її рисунка з 1817 року.

а

б
Іл. 11. Варіанти герба “Рагоза”
(різновиду “Шреняви”):
а — у геральдичній композиції XVIII ст.;
б — у гербовнику В. Кояловича

Іл. 12. Друкарський знак Івана Федорова
в “Апостолі” 1574 року. Герб “Рагоза”
у поєднанні з гербом Львова
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Надгробная плита
Ивана Фёдорова (Федоровича)
Игорь Сёмочкин
Аннотация. Автор анализирует надписи на надгробной плите первопечатника Ивана Фёдорова на основе
описей и рисунков плиты, сделанных в XVIII–XIX вв.
Плита исчезла в 1883 году. Исследование позволило
провести в 2014 году восстановление плиты с реконструкцией надписей.
Ключевые слова: Иван Фёдоров (Федорович), первопечатник, церковь св. Онуфрия, надгробная плита,
о. Модест Гриневецкий, герб “Рагоза”.
The Tombstone
of Ivan Fedorov (Fedorovych)
Ihor Syomochkin
Annotation. An author analyses inscriptions on the tombstone of the first Ukrainian printer Ivan Fedorov on the
basis of inventories and drawings, done in 18–19 centuries.
The tombstone disappeared in 1883. Research allowed to
conduct in 2014 renewal of tombstone with the reconstruction of inscriptions.
Key words: Ivan Fedorov (Fedorovych), the first printer,
Church of St. Onuphrius, f. Modestus Hryniewicki, coat
of arms “Rahoza”.
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Анна Полканова

О памятниках на караимском родовом
кла дбище Балта Тиймэз и в с. Коуш
(Шелковичное)
Аннотация. Вскоре после депортации национальных меньшинств в Крыму по инициативе советских властей был
запущен до сих пор идущий процесс методического разрушения исторических некрополей — важного элемента
национальной памяти этнических групп полуострова. В частности, таковой является судьба Балта Тиймэз —
родового кладбища одного из коренных народов Крыма — караимов, или караев. Документы свидетельствуют,
что данный процесс был инициирован и санкционирован советскими властями. Как показывают исследования,
часть исторических надгробий была использована для сооружения современных памятников, а многие надгробия,
сохранившиеся в месте своего сооружения до наших дней (7 тыс.), подверглись надругательствам — памятники
разбиты, сброшены с постаментов, перевернуты, сдвинуты с могил. Общественности, борющейся за сохранение
святыни, нужны помощь и поддержка. А сооружение и дальнейшее существование монументов в память о людях,
ушедших от нас во времена Второй мировой войны, не должны сопровождаться вандализмом в различных его
проявлениях.
Ключевые слова: караимы, родовое кладбище, Балта Тиймэз, разграбление древних некрополей.

Ныне в сфере охраны исторических памятни
ков Крыма остро стоит вопрос сохранения насле
дия его коренных народов. Особую тревогу вызывает тот факт, что до сих пор не остановлен процесс методического разрушения исторических
некрополей — важного элемента национальной
памяти этнических меньшинств и коренных народов полуострова. Процесс стирания исторических
следов многовекового присутствия этих групп в
Крыму, как свидетельствуют документы, был инициирован и официально запущен советскими
властями вскоре после депортации национальных
меньшинств полуострова в 1944 году. Дальнейшим разрушениям и дальнейшему разграблению
подвергается даже Балта Тиймэз — исторический
объект общенационального значения, родовое
кладбище одного из коренных народов Крыма —
караимов, или караев.
Когда говорят о памятниках и кладбищах, час
то употребляют выражения “связь времён”, “историческая память”, “быстротечность”, “бег времени”. Окруженные мифами, легендами, почитанием
или суеверным страхом, они иногда становятся
единственными материальными свидетелями прошлого. Древние надгробия существуют в настоящем и, возможно, сохранятся в будущем. Судьбы
“камней памяти” и современных архитектурных
сооружений зачастую связаны. Об использовании
надгробий городских некрополей в постройках
Симферополя, Феодосии и других крымских городов написано немало. Та же участь постигла и
памятники родового кладбища крымских караимов
(караев) Балта Тиймэз у крепости Чуфут-Кале под
Бахчисараем.
Многие представители этого народа хотели
быть упокоены в священном для них месте. Здесь

хоронили караев из Вильно (Литва), Ялты, Одессы
и других мест. А умершему и похороненному на
чужбине иногда ставили безмогильный “йолджыташ” — “камень путнику”. До середины XIX в. памятники были из известняка, а потом зажиточные
семьи стали устанавливать массивные надгробия
нетрадиционных форм из мрамора, лабрадорита,
гранита, габбро и других дорогих привозных пород камня [1]. На фотографиях начала ХХ века
такие памятники (в основном стелы) резко выделяются на фоне остальных. В наше время, по
оценкам М. Я. Дубинского, внука последнего газзана (священника) Кале, и Г. М. Шембелева, жившего неподалеку в Успенском монастыре, таких
памятников сохранилось 3–5% [2, с. 34–35]. При
этом большинство из этих сохранившихся надгробий разрушены, разбиты, скинуты с постаментов,
сдвинуты с места, перевернуты. В этой работе на
основе архивных документов и недавно проведенных исследований мы проследим, кто и когда разрешил разграбление памятника национального
значения и где оказались некоторые “камни памяти”, вывезенные с исторического кладбища Балта
Тиймэз 1.
Ш. Сеитумеров — научный сотрудник Бахчи
сарайского заповедника, собиравший сведения об
исторических объектах Бахчисарая и окрестнос
тей, сообщил, что в Государственном архиве в АР
Крым, в фонде Р-3385, о. 1, д. 6, л. 93 находится
докладная записка архитектора отдела охраны па1	В 1921 г. город-крепость Чуфут-Кале вместе с кладбищем
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были национализированы, затем вошли в состав Бахчисарайского музея, многократно менявшего название.
Сейчас это КРУ «Бахчисарайский историко-культурный
заповедник.

Полканова А. О памятниках на караимском родовом кладбище Балта Тиймэз и в с. Коуш (Шелковичное)

мятников О. И. Базилевой начальнику Управления
по делам архитектуры при Совете народных комис
саров (СНК) Крымской АССР от 23 июня 1945
г. В документе говорится, что в Бахчисарайский
Торгплодоовощтрест от СНК Крыма поступило
разрешение на разборку всех памятников кладбищ
нацменьшинств города, за исключением некрополя Ханского дворца. К тому времени райзаготконтора решила сдать камень с кладбища Эски-Юрта.
О. И. Базилева сообщала, что “это кладбище VIII в.
находится в списке архитектурных памятников,
состоящих под защитой государства” и просила
“приостановить разборку старинного кладбища” и
заняться его охраной от разрушения. Дальнейшие
попытки Ш. Сеитумерова разыскать какой-либо
документ СНК об этих событиях были безуспешны. Кладбище Эски-Юрта перестало существовать.
Лишь некоторые памятники сохранились и находятся в Бахчисарайском заповеднике (в т.ч. на
Ханском кладбище) [3, с. 39–40].
Вероятнее всего, это распоряжение (разрешение) СНК имело отношение и к памятникам Балта
Тиймэз. Но активные действия по его разборке
начались позже — возможно, из-за того, что в
первую очередь планировали разобрать все то,
что имело отношение к депортированным в 1944
году крымским татарам, грекам, армянам, болгарам,
а также немцам, которые были подвергнуты депортации несколько ранее, в 1941 году. Караимское
кладбище оставалось нетронутым дольше еще и
потому, что располагалось дальше (а потому вывоз
надгробий был затруднен), а также благодаря тому
обстоятельству, что кладбище было действующим
вплоть до 1958 года.
За год после запрета хоронить на БалтаТиймэз были разобраны и вывезены стены некрополя.
Я. А. Дубинский (сотрудник музея пещерных городов, сын последнего газзана Кале, живший там
до 1942 г.) в своем письме в Академию наук СССР
(1958) писал, что древнее караимское кладбище
находится под угрозой полного разграбления и
сетовал, что во время гражданской войны и гитлеровской оккупации ни один камень не был тронут,
а “в мирное время разрушаются ценные для истории памятники” [4, с. 85–86]. Об этом рассказывали его сын М. Я. Дубинский и Г. М. Шембелев.
Сем.Мих. Шапшал сообщал, что надгробия кладбища использовались в основном на распилку
(на облицовку и таблички новых памятников из цемента и бетона). Иногда кладбищенским памятникам находили и другое применение. Так, постамент
скульптуры Ленина в Бахчисарае был сооружен
из фрагмента памятника Аге [2, с. 34–35]. Схожие
сведения были получены автором и Ш. Сеитумеровым о памятнике партизанам с. Шелковичное
(бывш. Коуш) от Г. М. Шембелева и от бывшего
смотрителя Кале М. А. Дубинского. Об этом пишет и сестра последнего, В. А. Дубинская: “Как-то
местный совет выделил деньги на памятник пар-

тизанам, деньги пропили (так говорят). Вандалы
пригнали кран и машину, хотели взять памятник
с кладбища и поставить партизанам, они поднимали памятник, он падал, ломался, тогда брались
за другой, и с другими памятниками то же случалось, так они не воспользовались, варвары, а бед
наделали” [5, с. 5].
Подобную ситуацию описывает В. Поляков в
статье об изготовлении памятника “Партизанская
шапка” [6]. Этот автор сообщает, что первоначально для создания монумента партизанам якобы хотели использовать надгробия караимского кладбища,
для вывоза которых использовали автокран и грузовик. Однако вероятность такого развития событий отвергает В. Гуркович, ссылаясь на письмо и.
о. генерального директора КРУ “Бахчисарайский
историко-культурный заповедник” Т. А. Бобровской: “Въезд на кладбище автокрана невозможен.
Основание: Высота каменной арки ворот от уровня
земли до замкового камня составляет 2,5 м. Высота
самого малого автокрана 1960-х годов КС 0561А
на базе ГАЗ-51 в транспортном положении составляет 3,3 м” [7]. Но на поверку оказалось, что
это утверждение не соответствует действительности. Подъезд на кладбище техники возможен —
с противоположной стороны. Этому неоднократно
были свидетелями члены Ассоциации крымских
караимов “Крымкарайлар”, препятствовавшие вывозу памятников с кладбища в 1990-е и 2000-е годы
и видевшие вывоз спиленных деревьев некрополя
на грузовиках.
Исследуя дальнейшую судьбу надгробний,
вывезенных с исторического кладбища крымских
караимов БалтаТиймэз, автор этой работы совместно с доктором геолого-минералогических наук
Ю. А. Полкановым осмотрела памятник партизанам в с. Шелковичное (ил. 1). На сайте Комитета по охране культурного наследия АРК [8] он
числится под № 769-АР как “Братская могила
партизан, 1941–1944 гг.” — объект, сооруженный
в 1963 году на землях запаса Верхнереченского
сельсовета в 14 км на юго-восток от с. Синапное
и поставленный на учет в Государственный реестр недвижимых памятников Украины Приказом
Министерства культуры Украины от 31.07.2012 г.
№ 814. Охранная зона в пределах ограды утверждена решением Крымского облисполкома от
15.01.1980 г. № 16”.
Упомянутый выше памятник партизанам состоит из двух бетонных (цементных) нижних блоков, четырех блоков из лабрадорита, двух мрамор
ных досок и навершия в виде пятиконечной звезды.
Общий размер монумента — более трех метров
(без нижних бетонных блоков). Памятник симмет
ричен. Небольшой рамочный орнамент первого
и третьего сверху блоков указывает, где лицевая
и тыльная стороны. Их ориентировка нарушена в
третьем сверху блоке — лицевая часть развернута
вбок. Все три рамки третьего блока, где, возможно,
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Ил. 1. Фрагмент памятника на историческом
кладбище Балта Тиймез

была надмогильная надпись, зацементированы.
Зацементировано и украшено звездой овальное
углубление первого блока. На лицевой стороне
третьего блока и у подножия памятника прикреп
лены покрашенные в белый цвет впереди и серебристый по бокам мраморные доски с надписями. Судя по всему, они тоже вторичного использования.
В свете рассматриваемой нами тематики —
разрушение древнего кладбища и вывоз надгробий для повторного использования — особый
интерес представляет разновидность лабрадорита, из которого была изготовлена часть элементов
упомянутого выше памятника партизанам. Дело
в том, что лабрадорит — редкая в Крыму горная
порода, и известна нам лишь среди памятников
родового караимского кладбища Балта Тиймэз,
которые были изготовлены в конце XIX – начале
ХХ вв. По свидетельству очевидцев, камень доставляли с Волыни (Житомирская обл.) богатые люди.
В Российской империи подобный лабрадорит добывали только там. Основные же места добычи
лабрадорита за рубежом являются географически
крайне отдаленными — это полуостров Лабрадор на востоке Канады и Мадагаскар — остров у
восточного побережья Африки. Главный минерал
горной породы, называемой лабрадоритом — это
лабрадор (группа натриевых полевых шпатов).
Лабрадорит относится к глубинным магматическим породам группы анортозита.

А теперь рассмотрим лабрадорит памятника
партизанам в с. Шелковичное (ил. 2). Камень этого
памятника — лабрадорит, от мелко- до крупнокристаллического: серый — до чёрного, с коричневатооранжевым оттенком, придающим породе особую
привлекательность и своеобразие. На 90% данный
ладбадорит сложен лабрадором и близкими к нему
членами альбит-анортитового непрерывного по
химическому составу ряда. На общем фоне хорошо заметны иризирующие “глазки” размером
до нескольких сантиметров, с радужной окраской
преимущественно в сине-голубых, реже в жёлтооранжевых тонах. На неправильных и таблитчатых
кристаллах лабрадора заметны зональность, поли
кристаллические двойники. Второстепенные минералы — пироксены. Заметен биотит. Характерно
наличие ильменита, особенно в верхней части
стелы. Ильменит на Волыни является основным
источником титана коренных руд этого элемента.
В нашем случае — ильменита до первых процентов. Он хорошо виден на полированной поверхности памятника и легко распознается благодаря
характерному металлическому блеску. Размер зерен
ильменита достигает сантиметра и более. Основные акцессорные минералы лабрадорита — апатит
и циркон микроскопических размеров. Полный
аналог описываемого камня с соответствующими
размерами сохраняется на Балта Тиймэз в виде
оставшегося невывезенным фрагмента памятника в
северо-западной части верхней дороги некрополя
недалеко от остатков стены (ил. 3). Это дает право
утверждать, что памятник партизанам с. Шелко
вичное изготовлен с использованием “камней памяти” караимского некрополя.
Совсем иным по своему характеру и подходам
к сооружению стал памятник, расположенный неподалеку от вышеописанного монумента партизанам. Это — памятник жителям села Коуш (Шелковичное) разных национальностей, погибшим во
время Второй мировой войны (ил. 4).
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Ил. 2. Памятник погибшим партизанам в с. Коуш
(Шелковичное)

Полканова А. О памятниках на караимском родовом кладбище Балта Тиймэз и в с. Коуш (Шелковичное)

Ил. 3. Деталь памятника погибшим
партизанам в с. Коуш

Воздвигнут он был по инициативе общественности, а не властей. В “Голосе Крыма” за 1 апреля
2011 г. [9] мы нашли информацию, что жители
села Коуш (в. т. ч. ветераны партизанского движения Р. Сеитбекиров, М. Бекиров, Я. Мустафаев,
С. Шамратова, С. Ниметуллаев, С. Амзаев, участница войны С. Сеитбекирова, филолог С. Усеинов и
другие) намерены установить в родном селе памятник односельчанам, погибшим в годы войны. Они
смогли это осуществить в 2013 г. На двух темных
досках этого лишенного помпезности, лаконичного монумента были указаны краткие сведения о
селе и его жителях и приведен скорбный список
погибших. Однако этот строгий, гармоничный,
трогательный памятник, к сожалению, уже разрушен. В двух вазах у памятных досок чьей-то неравнодушной рукой сооружены букеты из шиповника.
А рядом лежат две разбитых плиты (ил. 5).
То, что красть и разрушать памятники плохо,
несомненно. Общеизвестно, что государство гарантирует памятникам истории и культуры охрану.
Но ряд вопросов остались без ответов. Почему до
сих пор древнее караимское кладбище подвергается разграблению? Как быть с чувствами целого
народа, для кого этот “памятник национального
значения” является сакральным? Хорошо, или плохо использовать старые надгробия для сооружения
новых, и стоит ли спросить разрешение наследников? Дать оценку событиям полувековой давности
и происходящему сейчас необходимо, чтобы знать,
как поступать в дальнейшем, сохраняя мир, спокойствие и взаимное уважение между людьми, живущими на полуострове. И не лучше ли почитать
память погибших в горниле войны земляков так,
как делали это неравнодушные жители села Коуш
(Шелковичное) — по зову сердца, без вычурности,
помпезности, формализма и заботясь о том, чтобы
не были задеты чувства никого из сограждан?
Мы надеемся, что эта краткая публикация поможет приблизить время, когда все же будет положен конец разграблению древних некрополей

Ил. 4. Памятник погибшим жителям в с. Коуш

национальных меньшинств и коренных народов
Крыма — процессу, продолжающемуся уже много
десятилетий, ведущему к стиранию следов культур
этих народов на полуострове и сопровождающемуся попранием их национального достоинства.
Надеемся также, что настоящая работа будет
способствовать привлечению внимания широкой
общественности, общественных активистов и соответствующих профессиональных кругов к за-
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тронутой нами проблеме и, таким образом, станет
подспорьем в деле установления цивилизованного
порядка вещей в обществе, при котором судьбы
мемориалов и памятников — как древних, так и
памятников наших дней — уже не будут сопряжены с проявлениями вандализма в его различных
формах.
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Про пам’ятники на караїмському
родовому кладовищі Балта Тіймез
та в с. Коуш (Шовковичне)
Анна Полканова
Анотація. Невдовзі після депортації національних меншин в Криму за ініціативою радянських властей було
запущено і досі не спинений процес методичного руйнування історичних некрополів — важливого елемента
національної пам’яті етнічних груп півострова. Зокрема,
такою є доля Балта Тіймез — родового кладовища одного з корінних народів Криму — караїмів, або караїв.
Документи свідчать, що цей процес був ініційований
і санкціонований радянськими властями. Як засвідчують дослідження, частина історичних надгробків була
використана для спорудження сучасних пам’ятників, а
багато які надгробки, що збереглись до наших днів у
місцях свого спорудження (7 тис.), зазнали наруги —
пам’ятники розбиті, скинуті з постаментів, перевернуті,
зрушені з могил. Громадськості, яка бореться за збереження святині, потрібні допомога та підтримка. А спорудження та подальше існування монументів, присвячених
пам’яті людей, котрих забрала Друга світова війна, не
повинні супроводжуватися вандалізмом у різних його
проявах.
Ключові слова: караїми, родове кладовище, Балта Тіймез, розграбування стародавніх некрополів.
Discussing the Funerary Monuments
of Balta Tiymez, a Karaite Ancestral
Cemetery, Village of Koush
(Shovkovychne), the Crimea
Anna Polkanova
Annotation. Soon after the deportation of national minorities from the Crimea in 1940th the Soviet government
initiated and launched the process of systemic destruction
of such important elements of national heritage of the
peninsula national minorities as historic necropoleis; the
trend that continues even nowadays. One of such places
has been Balta Tiymez, an ancestral cemetery of Karaites,
an indigenous people in the Crimea. As documents demonstrate it, the process of destruction above had been initiated
and authorized by the Soviet government. Studies make it
obvious that a considerable portion of the tombstones went
used for construction of modern monuments, while many
of the historic funerary monuments at the cemetery that
survived (7 thousand items) have been subjects to desecration: the monuments are broken, knocked off their pedestals or moved out of the graves. The efforts exerted by
public activists to preserve the holy historic place deserve
assistance and support, and construction of modern-time
monuments to commemorate victims of World War II in
the Crimea should not be accompanied by anti-heritage
vandalism in any of its forms.
Key words: Karaites, ancestral cemetery, Balta Tiymez,
pillage of ancient necropoleis.
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Римар А., Загрива Н. Втрачена фонова забудова Верхньої лаври …

УДК 930.85:725.182(477-25)

Андрій Римар, Наталія Загрива

Втрачена фонова забудова Верхньої лаври
Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника
Анотація. У статті авторами зроблено спробу на основі опрацьованих джерел, описати і систематизувати втрачені
об’єкти — промислові та господарські споруди Верхньої лаври Національного Києво-Печерського історикокультурного заповідника кінця ХІХ – середини ХХ ст.
Ключові слова: фонова забудова, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, споруда,
цегляна прибудова, Верхня лавра.

Вивченням об’єктів культурної спадщини Киє
во-Печерської лаври, проблемами охорони, збереження та популяризації її архітектурно-історичної
спадщини займалося чимало науковців, проте, ще
залишаються об’єкти, які потребують більш детального вивчення, оскільки інформація про них у
наукових джерелах представлена фрагментарно.
В запропонованій статті авторами зроблено
спробу описати і систематизувати втрачені об’єкти — промислові та господарські споруди Верхньої лаври Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника кінця ХІХ – середини ХХ ст.
Будівництво ХІХ – початку ХХ ст. КиєвоПечерської лаври підпорядковувалося усталеній
планувально-просторовій організації. З розвитком
економічної діяльності, зростанням кількості прочан, запровадженням водогінних, опалювальних
і електричних мереж було зведено низку нових
цегляних споруд торговельного, житлового і господарського призначення, розташованих переважно
на внутрішніх подвір’ях.
Північно-східну частину Верхньої лаври зай
має велике Економічне подвір’я, на якому серед
пам’яток архітектури, в різний часовий проміжок,
були розташовані споруди господарського призначення [1, с. 1243], серед них корпуси №№ 11-а,
12-а, 18-а (див. план-схему).
У жовтні 1960 року Республіканські спеціальні
науково-реставраційні виробничі майстерні звернулися (лист від 13.10.60 р. № 3а/2024) до Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах
будівництва з пропозицією щодо розбирання добудов ХХ ст., які затуляють первісний північний
фасад пам’ятки архітектури Ковнірівського корпусу
(№ 12) Києво-Печерської лаври [2]. На вищезгадане звернення Державний комітет Ради Міністрів
УРСР у справах будівництва дав згоду на розбирання добудов ХХ ст., що не мають художньої та
історичної цінності [3].
У протоколі наради з приводу розбирання добудови до пам’ятки архітектури Ковнірівського
корпусу Києво-Печерської лаври від 14 листопада

1960 року йдеться про додаткове архітектурно-ар
хеологічне дослідження пам’ятки та пропозиції
стосовно розбирання північної добудови. Згідно з
інформацією архітектора М. М. Александрової на
пам’ятці архітектури ХVІІ–ХVІІІ ст. Ковнірівському корпусі здійснюються реставраційні роботи, в
процесі яких остаточно встановлено, що добудова ХХ ст. до північного торця пам’ятки є чужою
за архітектурою, порушує загальну композицію
споруди, закриваючи її північний фасад і частину фасаду Економічного корпусу. Технічний стан
добудови ХХ ст. визначено як незадовільний —
міжповерхові, горішні перекриття та дах відсутні, віконні та дверні отвори пошкоджені, їхні заповнення повністю відсутні, мурування стін дуже
пошкоджено. Було ухвалене рішення розібрати
добудову ХХ ст. до північного фасаду Ковнірівського корпусу, яка не має художньої та історичної
цінності [4].
На архівних фотографіях, датованих приблизно 1948–1955 рр., зображено ряд цегляних добудов
до східного фасаду Ковнірівського корпусу, які також було розібрано у другій половині ХХ ст.
На фрагменті ситуаційного плану Верхньої
лаври, який виконаний Українським спеціальним
науково-реставраційним проектним інститутом
“Укрпроектреставрація” 1981 року, де зображені
корпуси №№ 7, 11-а, 12, 12-а, 13, 18, 18-а цегляні
добудови до північного та східного фасадів Ковнірівського корпусу не показані.
Корпус № 11-а було споруджено в середині
ХХ ст. та пристосовано під гараж. Будівля являла собою цегляну прямокутну у плані споруду, з
оглядовими ямами, асфальтованою підлогою та
односхилим дахом. Єдиним її декором був примітивної форми увінчуючий карниз з “сухариками”
[5, с. 4]. Спочатку фасади були побілені по штукатурці, але від часу штукатурка збереглася лише
частково, оскільки побілка виконувалась вапняковою фарбою безпосередньо по цегляному муруванню. Перекриття споруди — плоске, залізобетонне, покриття даху виконане з листового заліза
та пофарбоване. Стіни та перегородки гаража ви-
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конані з сучасної цегли та шлакобетонних блоків.
Ями для технічного огляду автомашин виконані
з залізобетону. Зовнішні дверні заповнення були
дерев’яними, двопільними, з заскленою верхньою
частиною полотен, пофарбовані масляною фарбою. Внутрішні дверні заповнення — дерев’яні,
однопільні, пофарбовані масляною фарбою.
Віконні прорізи з металевими перемичками
прямокутної форми, заповнення віконних прорізів — двійні, двостворчаті. Опалення в гаражі водяне, від місцевої котельні, будівля була каналізована.
У 80-х роках ХХ ст. гараж було розібрано.
Корпус № 12-а складався з цегляної огорожі та
металевого навісу. Огорожа прилягала до будівлі
гаража (корпус 11-а), відокремлюючи територію
Економічного подвір’я Заповідника від території
театрального інституту (корпус № 7) та складалася
з двох частин. Безпосередньо до будівлі гаража
прилягала цегляна частина огорожі завдовжки 5 м.
Інша частина огорожі завдовжки 21 м була виконана з натягнутої на металевий трубчастий каркас
металевої сітки. Цегляна ділянка огорожі була змурована з сучасної цегли на цементному розчині.
Металевий навіс розміщений на території Еконо
мічного подвір’я Верхньої лаври, між описаною ви
ще огорожею і будівлею прохідної (корпус № 18-а).
Навіс являє собою систему стояків та балок з металевих труб, покритих листами покрівельного заліза. Покриття підлоги навісу — бетонна стяжка,
вимощення відсутнє [6, с. 4]. У 80-х роках ХХ ст.
цегляна огорожа та металевий навіс були знесені.
У північно-східній частині Верхньої лаври був
розміщений корпус № 18-а. Це сучасна, кам’яна,
одноповерхова, прямокутна в плані будівля, що не
мала декоративного оздоблення та була накрита
двосхилим дахом. Горішнє перекриття по дерев’я
них балках. Покрівлю даху було виконано з листів
чорного заліза, пофарбованого зеленою олійною
фарбою. Система водовідведення на будівлі відсутня, атмосферні опади не потрапляють на стіни
завдяки значному виносу покрівлі [7, с. 5]. Двері та
віконні заповнення — дерев’яні, опалення будівлі
було водяне. Зовнішні стіни виконані з блоків ракушняка на вапняному розчині. Підлогу будівлі було
вимощено плиткою та лінолеумом. Над входами з
боку східного та північного фасадів був козирок.
Вимощення зі східного та північного фасадів виконане з кам’яних плит, з боку західного та південного
фасадів — відсутнє. Стіни всіх фасадів, окрім південного, поштукатурені і пофарбовані вапняковою
фарбою. Цоколь прохідної виконаний з сучасної
цегли червоного кольору, окрім південного фасаду
цоколь був поштукатурений, система мурування —
хрестова. Цегляний майданчик перед входом до
будівлі було покрито бетонною плиткою.
Споруда використовувалась як прохідна та під
складські приміщення Інституту підвищення ква
ліфікації працівників культури Міністерства культури УРСР [7, с. 4].

Будівлю корпусу № 18-а Український спеціа
лізований науково-реставраційний проектний інс
титут “Укрпроектреставрація” рекомендував на
знесення після відселення з території Заповідника
непрофільних організацій, зокрема й Інституту
підвищення кваліфікації працівників культури як
таку, що не становить художньої та історичної
цінності, і порушує гармонію архітектурного ансамблю та заважає візуальному огляду пам’яток
архітектури [7, с. 7].
У східній частині території Верхньої лаври,
на південно-схід від Економічного подвір’я, розміщується “Друкарське” подвір’я, на якому було
побудовано цегляні господарські будівлі — корпус
№ 100-а, споруда біля корпусу № 100 та металевий
гараж — корпус № 83-а (див. план-схему).
Корпус № 83-а розташовувався поблизу па
м’ятки архітектури національного значення Онуфріївська башта та являв собою металевий гараж
примітивної форми нестандартного типу. Його
було споруджено з листів чорного заліза, закріплених на металевому каркасі. Дах — двосхилий,
виконаний з аналогічних металевих листів. Фундаменти відсутні, гараж було встановлено на основі
будівельного сміття та гравію [8, с. 4]. Вимощенням
Гаражу було асфальтове покриття подвір’я. Полотна воріт були виконані з листів чорного металу та завішені на саморобних металевих завісах.
Оскільки гараж не мав архітектурної цінності, був
дисгармонуючою спорудою, яка засмічувала територію Верхньої лаври та була розміщена близько
до пам’яток архітектури національного значення
Монастирських мурів (корпус № 92) та Онуфріївської башти (Палатна) (корпус № 83) і сприяла
руйнації мурування цих пам’яток, Український спеціалізований науково-реставраційний проектний
інститут “Укрпроектреставрація” рекомендував її
на знесення.
Корпус № 100-а був розміщений у східній
частині території Верхньої лаври біля східних фасадів пам’яток архітектури друкарні (корпус № 9)
та проскурні (корпус № 8). Це примітивна одноповерхова цегляна сучасна прибудова, прямокутна
у плані з односхилим дахом. В південно-східній
частині цієї споруди був розміщений гараж дирекції Музею книги та друкарства УРСР, в північнозахідній — склад будівельних розчинів [9, с. 4].
Фасади були потиньковані, побілені та позбавлені
будь-якого архітектурного декору. Стіни екстер’єру
гаража завершені спрощеним карнизом, інтер’єру — поштукатурені та побілені, панелі пофарбовані олійною фарбою. Стіни інтер’єру складу
будівельних розчинів були поштукатурені без подальшого фарбування. Західним фасадом будівлі
була цегляна підпірна стіна та частина східного
фасаду корпусу № 11-б. Покриття даху виконане з
листового заліза пофарбованого олійною фарбою
[9, с. 5]. Підлога гаража виконана з бетонних плит;
в ній влаштована оглядова яма зі сходами вниз для
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технічного огляду автотранспорту. Стіни й підлога
оглядової ями були виконані із бетону. У складі
будівельних розчинів вся поверхня підлоги засипана сухим цементом, матеріал підлоги встановити
не вдалося. Зовнішні двостулкові ворота виконані з щитів ДСП, зовнішній фасад воріт обшитий
оцинкованими листами заліза та пофарбованими
олійною фарбою зеленого кольору. Зовнішні та
внутрішні дверні заповнення складу будівельних
розчинів — дерев’яні двостулкові фільончасті двері
нескладної форми, пофарбовані олійною фарбою.
Віконні заповнення споруди — дерев’яні. Вимощенням споруди було асфальтове покриття. З боку
в’їзду до гаража влаштований пандус по ґрунту з
цегли на цементному розчині. Споруда була електрифікована, мала водопостачання — в інтер’єрі

гаража була обладнана раковина — мийка зі зливом
[9, с. 6].
Будівлю корпусу № 100-а Український спеціалізований науково-реставраційний проектний
інститут “Укрпроектреставрація” рекомендував на
знесення, як дисгармонуючу, та таку, що не становить художньої та історичної цінності.
Прибудова до корпусу № 100. Біля південного фасаду пам’ятки архітектури Котельні (корпусу
№ 100), впритул до пам’ятки архітектури національного значення Монастирські мури (корпус
№ 92) була прибудована цегляна, одноповерхова,
прямокутна у плані споруда, накрита односхилим
дахом.
У 80-х роках ХХ ст. цегляну прибудову до корпусу № 100 було знесено.

План-схема Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
з позначенням втраченої фонової забудови
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Для території Верхньої лаври характерні затишні внутрішні двори і мальовничі куточки. Попід
південним оборонним муром сформувалося вузьке
нижнє подвір’я, яке отримало назву “Лазневе” від
братської лазні (корпус № 34), яка функціонувала
тут наприкінці ХІХ ст. [10, с. 1238].
У другій половині ХХ ст. впритул до західного
фасаду пам’ятки архітектури Лазні братської (корпус № 34) та пам’ятки архітектури національного
значення Монастирські мури було прибудовано
комплекс споруд корпусу № 34-а (див. план-схему).
Споруди складалися з одноповерхових цегляних сараїв та прибудови котельні. Стіни сараїв та
прибудови котельні були змуровані з сучасної цег
ли, на цементному та глиняно-цементному розчині. Мурування стін було виконане неохайно. Дахи
споруд односхилі, покрівля з листового чорного
заліза по дощатій обрешітці. Пофарбування покрівлі виконано червоною фарбою. Дверні та віконні заповнення споруд виконані з дерева. Покриття підлоги прибудови котельні виконане плиткою, бетоном та дощатим покриттям, вимощення
навколо споруд — відсутнє [11, с. 4].
На території Лазневого подвір’я було розташовано ще два цегляні корпуси: електростанція
(корпус № 32) і корпус № 33, який складався з
чотирьох споруд (див. план-схему).
На захід від корпусу № 34-а була розміщена
електростанція (корпус № 32). Споруда побудована
в 1919 році та прилягала до пам’ятки архітектури
національного значення Монастирські мури (корпус № 92). Електростанція являла собою цегляну,
прямокутну в плані споруду, виконану в спрощених еклектичних формах. У 60-х роках XX ст. її
було демонтовано. Оскільки після демонтажу від
основного об’єму електростанції збереглися лише
мурування стін підвалів та фундаментів і, згідно
з дослідженнями Науково-дослідного інституту
теорії та історії архітектури і містобудування споруду кваліфікували як дисгармонуючу і таку, що не
становить архітектурно-художньої та культурної
цінності, тому корпус № 32 не було відновлено
[12, с. 4, 5].
Навпроти будівлі електростанції розміщувався корпус № 33: чотири напівзруйновані цегляні споруди, що стояли впритул одна до одної та
прилягали до пам’ятки архітектури Підпірної стіни
Верхньої лаври (корпус № 30-а), яка підтримує південний схил території Верхньої лаври.
Перша споруда — колишній службовий корпус, побудований у другій половині ХІХ ст. Це
двоповерхова, цегляна споруда (на схемі № 4) з
кам’яним фундаментом, яка, як і три інші споруди,
згідно з історико-архітектурним обґрунтуванням
перспективного розвитку Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника відносилися до його фонової забудови.
Друга, третя і четверта споруди — колишні
господарські служби (на схемі під № 1, 2, 3), по-

будовані у різні роки ХІХ ст. — це одноповерхові
цегляні споруди примітивних архітектурних форм
без декоративних елементів на фасадах, які перебували у напівзруйнованому стані [13, с. 4].
Горішнє перекриття та покриття дахів у загального об’єму споруд відсутнє, збереглося лише
на одній із них та знаходилося в незадовільному
технічному стані. Їхні стіни вимощені з цегли, розшивка швів безсистемна, вимощення навколо споруд відсутнє.
Згідно з висновком Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування
корпус № 33 та прилеглі до нього господарські
споруди належать до фонової забудови заповідника, які не становлять архітектурно-художньої та
історичної цінності. Розміщення цих споруд біля
підніжжя Підпірної стіни Верхньої лаври (корпус
№ 30-а) створює умови для замокання цієї ділянки стіни, а тому відновлення даних споруд не є
доцільним. У 80-х роках ХХ ст. вони були розібрані.
В північній частині території Верхньої лаври
розміщується Господарське подвір’я. Воно оточене пам’ятками архітектури — північною ділянкою
Монастирських мурів (корпус № 92), західним
фасадом церкви над Економічною брамою (корпус № 82), північним фасадом Корпусу клірошан
(корпус № 20) та східним фасадом Аптеки (корпус
№ 24).
За територією Господарського подвір’я, впритул до зовнішнього боку північної ділянки Монастирських мурів (корпус № 92), навпроти південного фасаду Готельного корпусу (корпус № 19) були
розташовані дві споруди: корпус № 19-а та корпус
№ 19-б (див. план-схему).
Корпус № 19-а — це сучасна одноповерхова прямокутна у плані споруда, (довжина — 25 м,
ширина — 4,5 м, висота — 5,5 м), з двома тамбурами на північному фасаді. Вимощена із сучасної
цегли жовтого кольору на вапняковому розчині,
система мурування хрестова. Споруда була накрита односхилим дахом, покрівля виконана з листів
шиферу. До головного фасаду споруди прилягали
металеві сходи, які вели до підсобного приміщення на другому рівні. Входи до споруди не мали
захисних козирків та ґанків. Увінчуючий карниз
являв собою дощатий короб, пофарбований вапняковою фарбою. Дверні та віконні заповнення
були виконані з дерева, основний об’єм підлоги
вимощений плиткою, в окремих приміщеннях —
лінолеум, дощата підлога, вимощення відсутнє.
Південним фасадом споруда прилягає до пам’ятки
архітектури Монастирські мури (корпус № 92).
Будівлю використовували під виробничі приміщення цеху гальванопластики Республіканського виробничого-експериментального об’єднання
[14, с. 4].
Сукупність їдких випарів, надмірна вологість
мікроклімату інтер’єру від виробничої діяльнос-
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ті розміщених у будівлі цехів та вібрації під час
роботи механізмів негативно впливала на корпус
№ 92.
Зважаючи на сказане вище, а також у зв’язку
з побудовою нової виробничої бази Республікан
ського виробничого-експериментального об’єд
нання, будівлю, що не становила художньої та історичної цінності, було розібрано, що вберегло
від руйнування пам’ятку архітектури національного
значення Монастирські мури [14, с. 8].
На схід від корпусу № 19-а був розміщений
корпус № 19-б. Він являв собою одноповерхову
промислову цегляну споруду примітивних архі
тектурних форм з чотирма тамбурами на північному фасаді, без підвалу [15, с. 4]. Будівля змурована
з сучасної червоної цегли на вапняному розчині
та накрита односхилим дахом з листів шиферу,
система мурування хрестова. За вимощення споруді слугувало асфальтове покриття подвір’я. Над
входом до споруди був влаштований ґанок з козирком на металевих трубчастих стійках з шиферним
покриттям по металевих трубчастих ригелях. Водовідвідну систему на споруді не було передбачено, значний винос покрівлі не давав можливості
атмосферним опадам затікати на площину стін та
увінчуючий карниз. У західній частині споруди,
висота якої перевищувала висоту решти споруди
на 1 м, увінчуючий карниз цегляний з “сухариками”, на іншій частині споруди — дощатий короб.
Дерев’яні слухові вікна з двосхилим дахом; їхня
покрівля виконана з шиферних листів. Віконні
та дверні заповнення — дерев’яні, підлога дощата
покрита лінолеумом [15, с. 5]. Південним фасадом
будівлі була ділянка Монастирських мурів (корпус
№ 92).
Будівля перебувала на балансі Київського дос
лідного виробничого експериментального об’єд
нання і використовувалась під приміщення цехів з
виробництва значків (ділянки гальваніки, упаковки,
штамповки).
Корпус 19-б не являв собою художньої та історичної цінності та був розібраний, що унеможливило руйнування пам’ятки архітектури Монастирські мури внаслідок негативних факторів
внаслідок виробничої діяльності Київського дослідного виробничого експериментального об’єднання
[15, с. 8].
На території Господарського подвір’я у північній частині території Верхньої лаври розміщувались комплекси корпусів № 22 та № 23-а, які
перебували в орендному користуванні об’єднання
“Укртеамонтаж” [16, с. 2] (див. план-схему).
До комплексу корпусу № 22-а входили металеві навіси, під якими було розміщене виробниче обладнання [17, с. 4]. Частина металевих навісів прилягала до північного фасаду корпусу № 20. Стійки
навісу та рама даху були виконані з металевих труб.
Покриття навісу виконане з листового заліза, підлогу вимощено залізобетонними плитами.

Решта металевих навісів розташовані впритул
до пам’ятки архітектури національного значення
Монастирські мури (корпус № 92), обабіч знесеного гаража, корпусу № 23-а. Під одним розміщувалась оглядова яма, під другим — виробниче
обладнання. Стійки та рама цих навісів також виконані з металевих труб. Покриття навісів — з толю
та руберойду, підлога — бетонована.
Вищезгадана споруда була розібрана у зв’язку
з тим, що об’єднання “Укртеамонтаж”, відповідно
до перспективного плану Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника, було
винесено поза межі території Лаври.
Корпус № 23-а являв собою сучасну цегляну
одноповерхову споруду, прямокутну в плані з сумісним дахом та бетонованою підлогою. Дах по
металевих балках, дерев’яна обрешітка були покриті листовим покрівельним залізом. Споруда
використовувалась під гараж, до якого прилягали
два металевих навіси. Споруда північним фасадом
прилягала до пам’ятки архітектури національного значення Монастирські мури (корпус № 92)
[18, с. 4].
У процесі розробки проекту перспективного
розвитку Києво-Печерського державного істори
ко-культурного заповідника вищезгадані корпуси — фонова забудова — були визначені дисгармонуючими елементами забудови заповідника та
розібрані у 80-х роках ХХ ст.
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Утраченная фоновая застройка
Верхней лавры Национального
Киево-Печерского
историко-культурного
заповедника
Андрей Рымар, Наталия Загривая
Аннотация. В статье авторами на основании обработанных источников, сделано попытку описать и систематизировать утраченные объекты — промышленные
и хозяйственные постройки Верхней лавры Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника конца ХІХ – середины ХХ ст.
Ключевые слова: фоновая застройка, Национальный
Киево-Печерский историко-культурний заповедник,
сооружение, кирпичная пристройка, Верхняя лавра.
Lost construction background
Upper Lavra National
Kyiv-Pechersk Historical
and Cultural Preserve
Andryi Rymar, Natalia Zahryva
Annotation. The author attempts from processed sources
describe and organize your lost items — Industrial and
farm buildings of the Upper Lavra National Kyiv-Pechersk
Historical and Cultural Preserve late nineteenth – mid twentieth century.
Key words: background buildings, National Kyiv-Pechersk
Historical and Cultural Reserve, construction, brick outbuilding, Upper Lavra.
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Образи святих Кирила і Мефодія
в монументальному живописі церкви
Вознесіння с. Просяне.
Слобожанський контекст
Анотація. Відродження кирило-мефодіївської традиції позначилося в Україні наприкінці ХІХ — початку ХХ століть. Стаття висвітлює художньо-стилістичні аспекти іконографії святих Кирила і Мефодія настінного живопису
церкви Вознесіння Господнього с. Просяне в контексті загальної програми інтер’єру храму та кирило-мефодіївської
іконографічної традиції Слобідської України.
Ключові слова: Кирило і Мефодій, кирило-мефодіївська традиція, іконографія, настінний живопис, церква Вознесіння с. Просяне, Слобідська Україна.

Навіть якщо кожен результат визначено випадково,
і навіть якщо фотони рознесено в просторі, коли один фотон
пройде наскрізь — так само вчинить й інший.
Брайан Грін
Друга половина XIX століття стала поворотним етапом в історії кирило-мефодіївської традиції
в Україні, який відіграв фундаментальну роль в її
подальшому розвитку. Злам відбувся у 1860-х роках
в Російській імперії під час ювілейних святкувань
пам’яті подвигів просвітителів святих Кирила і Мефодія. 11 травня 1862 у “науковій” церкві Святої
Тетяни Московського університету відбулася перша
служба, присвячена святим Кирилу і Мефодію.
До церкви була урочисто передана частка мощів
святого Кирила [1].
У наступному (1863) році відзначали 1000річчя від дня Моравської просвітницької місії святих. Тоді Святійший Синод постановив “…в пам’ять здійснення тисячоліття від початкового освячення нашої вітчизняної мови Євангелієм і вірою
Христовою встановити щорічне, починаючи від
1863 року, в 11-й день травня церковне святкування
преподобним Мефодію і Кирилу” [2]. У 1869 році
відзначали тисячоліття від дня кончини святого
Кирила, у 1885 році — святого Мефодія.
Ювілейні дати, a “мистецтво на них відгукувалося синхронно” [3], переосмислювали поети,
композитори, художники. 13 лютого 1869 року
Ф. І. Тютчев написав вірш “Великий день Кирилловой кончины”; у 1885 році П. І. Чайковський
склав хоральний твір a cappella “Гимн в честь
Кирилла и Мефодия”; художники Ф. Г. Солнцев,
M. O. Микешин, M. B. Нестеров та інші створили
нові художні образи слов’янських просвітителів;
формувалися канони іконографії святих.
Всі ці події визначили напрямок, цілі та засоби
руху кирило-мефодіївської традиції. Тому, початок
історії державного і церковного святкування пам’яті

рівноапостольних Кирила і Мефодія: вшанування
святих у літургійній службі, освячення храмів ім’ям
просвітителів — закономірно викликали формування нової системи іконостасів, а також розвиток
програм храмового монументального мистецтва:
фресок, настінних розписів, мозаїк. Так, наприклад, образи святих просвітителів слов’ян введено
в іконостаси Володимирського собору (М. В. Нестеров) у Києві; церкви святих Антонія і Феодосія
Печерських (Трапезної) Києво-Печерської лаври
(проект О. В. Щусєва, художник Г. І. Попов), у
програми мозаїк собору Олександра Невського
у Варшаві1 (ескіз В. М. Васнецова), церкви Всіх
Святих Києво-Печерської лаври (проект І. С. Їжакевича, художник B. Лукін).
Поряд із столичними естетичними ідеалами, якими жила епоха останньої третини XIX —
початку XX століття, розвивалося периферійне
мистецтво. Його вираження, як правило, набувало
спрощених форм. Чи не найкращим прикладом
цієї тенденції є списки святих Кирила і Мефодія на
царських вратах іконостаса Кирило-Мефодіївської
церкви с. Тишківкa Харківської губернії (нині Луганська область) з іконостаса Трапезної церкви
Києво-Печерської лаври [4]. Небесне патронування
святими просвіти також сприяло введенню образів
святих Кирила і Мефодія до програм храмових
декорацій. У Слобідській Україні, батьківщині
філософа Григорія Сковороди, ідеї просвітниц
1	Північний
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тва знайшли неабиякий відгук. Вони формували
кирило-мефодіївську художнью традицію та різноманітно втілювалися в церковному мистецтві
Слобожанщини, зокрема в монументальному мистецтві, починаючи з останньої чверті XIX століття. Образи святих Кирила і Мефодія в настінному
живопису церкви Вознесіння Господнього (Вознесенської) c. Просяне — один iз яскравих прикладів,
вивченню якого і присвячена дана розвідка.
B “Історико-статистичному описі Харківської
єпархії” (1857–1859) архієпископ Філарет (Д. Г. Гумілевський), “Нестор слобідсько-української історії”, відзначив, що церква Вознесіння в слободі
Просяне Старобільського повіту Харківської губернії (нині Марківський район Луганської області)
була зведена у 1848 році. У 1850 році вона налічувала понад тисячу парафіян [5]. Двоповерховий
кам’яний п’ятиглавий храм, з’єднаний з триярусною дзвіницею, споруджено в традиціях російськовізантійського стилю. Особливe значення в декорі
храмового інтер’єру відіграють настінні розписи2
другої половини ХІХ століття. Клірові відомості
засвідчують те, що храм був духовним центром
серед навколишніх поселень: вже y 1916 році парафія налічувала понад дві тисячі вірян [6]. У 1920-х
роках у храмі служили священики тихонівської течії
[7]. За радянських часів церкву Вознесіння спіткала
доля численних храмів: “Центральні органи влади у 1928 році закрили церкву і передали будівлю
колгоспу під зерносховище3. У післявоєнні роки
в храмі знаходився склад паливно-мастильних матеріалів” [8].
Наразі храм спустошено, і тільки настінний
живопис нагадує про його величне минуле. Істо
рично-художні аспекти Вознесенської церкви не
досліджено — храмові не було присвячено жодної
наукової публікації. Тому, мета даної статті — ввести до наукового обігу невідому пам’ятку архітектури і монументального живопису ХIХ століття,
започаткувати дослідження живописної програми
інтер’єру храму і, таким чином, сприяти внесенню
церкви Вознесіння до Державного реєстру пам’яток
культурної спадщини України.
Загалом, програма розпису храму є образноконцентрована система і вважається однією зі стійких іконографічних схем: вона обумовлена характерною ієрархічною структурою церкви та представляє три пояси живопису. Перший регістр найнижчої зони інтер’єру займають фронтальні обра2
3

Стіни інтер’єру потинькованi вапняно-піщаним розчином і фрагментарно розписанi олійними фарбами.
14 вересня 1946 року група православних подала заяву
про реєстрацію громади та повернення їм колишньої
церковної будівлі. У зв’язку з тим, що віряни не змогли
в голодний 1946 рік взяти на себе зобов’язання щодо
ремонту храму, який перебував у занедбаному стані, і
сподівалися на допомогу держави, облвиконком своїм
рішенням від 7 травня 1947 року клопотання відхилив
[8].

зи святих: княгиня Ольга, Рівноапостольний князь
Володимир, Марія Єгипетська, Іоанн Златоуст, Феодосій Чернігівський, Василій Великий. У цьому
ж регістрі, але над західним порталом дзвіниці,
зображений поясний образ Марії Магдалини з чашею. Інтер’єри слобожанських храмів, як правило,
не мали суцільного розпису, повністю розписували тільки купольне склепіння. Так само і в церкві
Вознесіння, у першому і в другому ярусах настінної
площини постаті святих чергуються з монотонними потинькованими площами. У другому ярусі
центрального храмового простору розташовані
сидячі фігури євангелістів Матвія, Марка, Луки,
Іоанна та ростові фігури апостолів Петра i Павла.
Розписи мають обрамлення з елементами листя
аканта. Oбрази композиції у склепінні купола, самої ієрархічно значущої зони храму, створюють
акцент на темі Святої Трійці: в оточенні архангелів зображені Бог-Отeць у вигляді сивоволосого
старця, “ветхого денмі” (живопис практично повністю втрачено), Бог-Син, який сидить праворуч
від нього, і Святий Дух у вигляді голуба над ними.
У лівій руці Бог-Син тримає розкрите Євангеліє зі
словами від Іоанна (13:34): “Заповѣдь новую даю
вамъ: да любите другъ друга, якоже возлюбихъ
вы”; у правій руці — хрест — символ Спасителя.
Тип такої іконографії Святої Трійці належить іконографії Новозавітної Трійці “Сопрестоліє”. Навпроти Бога-Сина зображено архангела Михаїла з
покровом в оточенні шести архангелів — свідків і
учасників зішестя Святого Духа на апостолів.
Святі Кирило i Мефодій зображені серед ростових образів першого ярусу (іл. 1). Автентичний
настінний живопис зберігся без пошкоджень та
нашарувань, з детальною іконографією та чіткими підписами: відповідно СВ. РАВ. КИРIЛЛЪ,
СВ. РАВ. МЕѲОДIЙ. Після візуального дослідження іконографії автором встановлено цікавий факт:
генезою іконографії Кирила і Мефодія розпису
церкви Вознесіння є малюнок відомого художника Михайлa Осиповичa Микешинa (1835–1896).
Малюнок, виконаний митцем на замовлення Петербурзького Слов’янського Благодійного товариства напередодні 1000-річчя блаженної кончини
святого Мефодія 1885 року, був втрачений, однак,
його детально відтворено на літографічному відбитку [9] (іл. 2). До того ж, іконографія Кирила і
Мефодія авторства М. О. Микешина композиційно
наближена до скульптури Емануела Макса в Римі
1842–1845 років, яка нині знаходиться в церкві Діви
Марії перед Тином у Празі [10].
Візуальне порівняння настінного живопису
Вознесeнської церкви з малюнком М. О. Микешина дозволяє стверджувати про ідентичність
іконографії. Проте, в зображеннях ликів святих,
виконаних у стриманому колориті та реалістичному стилі, простежується очевидна відмінність
манери письма художників. Настінний живопис,
як і малюнок, акцентують історичний вигляд свя-
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Іл. 1. Святі Кирило і Мефодій. Настінний живопис. Ост. чв. XIX століття.
Церква Вознесіння c. Просяне Марківськoго району Луганської області. Світлина 2006 p.

тих, який відображає їхні житія. Образ Кирила,
як зазначає мистецтвознавець А. П. Іваннікова,
“... тепер пишуть у схимі, з розгорнутим сувоєм
i алфавітом, що підкреслює його роль як творця
слов’янської абетки і просвітителя. Мефодій, носій
віри та служитель Церкви, підтримує на покритій
омофором лівій руці літургійний потир, а правою
тримає високий хрест, який спирається на подіум.
Конструкція процесійного хреста, рукава і перехрестя, якe прикрашенo опуклими золоченими медальйонами, а також його форма з розширеними
кінцями повторює чеський пам’ятник середини
XIX століття” [11]. У противагу парному зображенню святих братів М. О. Микешиним, у розписі
церкви Вознесіння вони розташовані окремо, що

пов’язано із загальною мистецькою програмою
інтер’єру храму: святі, які в усталеній іконографічній традиції зображаються парно, такі як Володимир і Ольга, написані окремо.
Відомості про майстрів і дати виконання розписів на даний час відсутні. Зважаючи на масшаб
розписів і високий рівень виконання настінного
живопису, розписи, вірогідно, виконували майст
ри однієї з слобожанських іконописних шкіл. У
другій половині XIХ століття головні іконописні
центри Слобідської України працювали в Харкові,
Чугуєві та с. Борисівці (нині Білгородська область
РФ), виконуючи замовлення не тільки в Харківській
губернії, а i в Полтавській та Воронезькій [12].
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Іл. 3. Святі Кирило і Мефодій. Настінний живопис.
Ост. чв. XIX століття. Пророко-Іллінська церква
с. Угроїди Охтирського району Сумської області.
Світлина поч. 2000-х [14]

Іл. 2. Святі Кирило і Мефодій. Літографія за
малюнком М. О. Микешина. Видання СанктПетербурзького Слов’янського Благодійного
товариствa. Санкт-Петербург. 1884 [9]

Щоправда, атрибуція іконографії святих Кирила і Мефодія малюнку М. О. Микешина 1884
року дозволяє датувати розписи нижнього ярусу церкви Вознесіння: вони виконані наприкінці 1880-x — початку 1890-х років. Зважаючи на
стилістичні та колористичні відмінності кожного
регістру, іконографічні настінні розписи були написані в різний час, в основу яких були покладені
різноманітні художні прототипи. Отже, загальній
програмі настінного живопису притаманний компілятивний характер, який вимагає грунтовного
іконографічного дослідження та фундаментальної
наукової праці.
Малюнoк М. О. Микешина було покладено
в основу численних іконографічних зображень
Кирила i Мефодія, про що свідчать різноманітні
пам’ятки культури: ікони, літографічні відбитки,
гравюри [13]. Тепер до переліку іконографічної
спадщини М. О. Микешина можна долучити i твори монументально-декоративного мистецтва.
Чимало пам’яток взірця церкви Вознесіння
були зруйновані за радянських часів або продов
жують руйнуватися, але деякi збереженi пам’ятки

культури віддзеркалюють розповсюдження іконографічної кирило-мефодіївської традиції на теренах Слобідської України. Так, наприклад, прототип
іконографії M. O. Микешинa детально відтворений
в настінному живопису Пророко-Іллінської церкви
с. Угроїди Охтирського повіту Харківської єпархії (нині Сумська область) [14] (іл. 3). Аналогічна
іконографія святих Кирила і Мефодія притаманна декору зовнішніх стін храму Свято-Троїцького
монастиря Охтирського повіту Харківської єпархії. Постаті святих прочитуються на світлині початку ХХ століття з фонду Охтирського міського
краєзнавчого музею [15]. Істотною відмінністю
від іконографії M. O. Микешина є, щоправда, розташування святих: Мефодій — ліворуч, a Кирило — праворуч. Втім, такі приклади зустрічаються
в іконописній історіографії святих. На жаль, враження про іконопис Свято-Троїцького монастиря
надають лише світлини: після 1919 року монастирські храми зазнали пограбувань і руйнації.
Таким чином, зазначені пам’ятки монументального живопису свідчать про поширення іконографії М. О. Микешина образів святих Кирила
і Мефодія в програмах настінних розписів храмів
Слобідської України в останній чверті XIX століття. Дослідження підтверджує розповсюдження
історизму російського іконопису XIX століття в
декорах православних храмів України [16], зок
рема в монументальному живописі Слобожанщини. Якщо історизм у Російській імперії був
притаманний церковному мистецтву в середині
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ХIХ століття, то в церковному мистецтві Слобожанщини він проявився дещо пізніше [17]. Варіант зображення святих-просвітителів авторства
М. О. Микешина став одним iз центральних джерел у процесі оформлення нової кирило-мефо
діївської іконографії та мав суттєвий вплив на її
подальший розвиток. В епоху модерну іконографія
святих Кирила і Мефодія набувала новаторських
рис, що закономірно в контексті художньої парадигми fin de siècle. “Відмова від традицій ускладнює
творчість, а іноді й неможлива, — зазначав Д. С. Лихачов. — Але, на щастя, традиція сама змінюється
і розвивається” [18].
Post Scriptum
Початoк XXI століття свідчить про новий
етап осмислення діянь Кирила i Мефодія. Пожвавлення історико-культурного інтересу до братівпросвітителів відбулося у 1980-х роках, коли 6
грудня 1980 року Папа Іоанн Павло II долучив
святих Кирила і Мефодія до покровителів Європи, a у 1985 році видав енцикліку Slavorum Apostoli4.
У 2011 році відбулася перша православна служба
над мощами святого Кирила в римській базиліці
Сан Клименте. 1150-річчя Моравської місії святих
2013 року відзначили Салоніки, Велеград, Прага,
Київ.
Київ — Лондон
Травень 2014 р.
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Образы святых Кирилла и Мефодия
в монументальной живописи
Вознесенской церкви с. Просяное.
Слобожанский контекст
Оксана Кондратьева
Аннотация. Возрождение кирилло-мефодиевской традиции обозначилось в Украине в конце ХIХ — начале ХХ веков. Статья освещает художественно-стилис
тические аспекты иконографии святых Кирилла и
Мефодия настенной живописи Вознесенской церкви
с. Просяное в контексте общей программы интерьера
храма и кирилло-мефодиевской иконографической
традиции Слободской Украины.
Ключевые слова: Кирилл и Мефодий, иконография, кирилло-мефодиевская традиция, настенная живопись, Вознесенская церковь, Просяное, Слободская
Украина.
Iconography of Saints Cyril
and Methodius on the Murals
at the Ascension Church in Prosyane.
Ecclesiastical Art in Sloboda Ukraine
Oksana Kondratyeva
Annotation. The revival of the Cyril and Methodius ico
nographic tradition emerged in Ukraine in the late nineteenth and early twentieth centuries. This article highlights
the artistic and stylistic features of Saints Cyril and Methodius’s iconography on the murals at the Ascension Church,
Prosyane, in context of the church’s mural scheme as well
as ecclesiastical art in Sloboda Ukraine.
Key words: Saints Cyril and Methodius, iconography, murals, Ascension Church, Prosyane and Sloboda Ukraine.

4	Апостоли

Слов’ян – четверта енцикліка Папи Іоанна
Павла II, 2 червня 1985 рiк. Енцикліка присвячена діяль
ності апостолів слов’ян Кирила і Мефодія.
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Предметы с затонувшего судна XVII века,
найденного в устье Днепра в 1997 году
Аннотация. Публикация посвящается еще не введенному в научный оборот памятнику — месту кораблекрушения,
найденному в нижнем течении Днепра. Согласно анализу поднятых находок судно могло быть турецкой галерой,
внезапно потопленной в Днепровских плавнях во II половине XVII ст. По мнению авторов, памятник имеет
большое научное значение и нуждается в дальнейших исследованиях.
Ключевые слова: турецкая галера, XVII век, устье Днепра, подводная археология.

Летом 1997 года членами херсонского подвод
ного клуба, в 25 км к юго-западу от города, были
выявлены следы кораблекрушения. Предварительный осмотр памятника привел к обнаружению
трех предметов: медного орудия, а также кувшина
и миски. Из этого следует, что первичное проникновение в объект имело место. Масштабы проникновения, равно как и его результаты, нам, к сожалению, не известны. После того, как найденные
предметы оказались в распоряжении сотрудников
Херсонского краеведческого музея, и в частности

а

б

в
Ил. 1. Предварительная схема кораблекрушения:
а — данные эхолота; б — зона кораблекрушения по
данным эхолота; в — графическое изображение схемы
кораблекрушения

В. Б. Пиворовича, в 2000 году была предпринята
вторая попытка исследовать памятник. Результатом
этих работ явилось извлечение на поверхность
целой серии находок, имеющих непосредственное
отношение к месту кораблекрушения. Среди них
оказались предметы вооружения, посуда, остатки
обуви, личные вещи экипажа и другое. Уже на тот
момент первичный осмотр материала указывал на
возраст корабля — предметы соотносились с XVII
столетием. По нашим данным, большинство изделий, за исключением одного боевого топора и
еще одного носового орудия, оказались в фондах
Херсонского краеведческого музея. Из всей кол
лекции находок в научный оборот введена была
только посуда. Вышеназванные предметы опубли
кованы в работе Е. Д. Черной, посвященной коллекции поливной керамики Херсонского краеведческого музея за 1998 год.
Спустя 13 лет, после обнаружения памятника,
его обследование было продолжено участниками экспедиции подводных археологических работ (Запорожье) под руководством Д. Кобалия.
Приборный поиск позволил сравнительно быстро
локализовать место кораблекрушения в одном из
рукавов Днепра (см. ил. 1, а, б). Его точное местоположение мы не беремся указывать по понятным
для нашего времени причинам.
После предварительных подводных работ удалось установить следующую картину. Корпус судна
почти полностью укрыт песчаной дюной и сориентирован по линии северо-запад — юго-восток)
(см. ил. 1, в). Глубина залегания — 6 метров. Следы предшествующих раскопок не фиксируются.
В настоящий момент над грунтом выступают топтимберсы обоих бортов, а также доски верхних
поясов обшивки. Обращает на себя внимание различная толщина досок — от 30 до 60 мм, что может
объясняться наличием двух обшивок, внутренней
и внешней. Обычно внешняя обшивка корпуса
набиралась из досок большей толщины. Этот тезис удастся проверить только во время подводных
раскопок. С северо-западной стороны над грунтом
возвышается верхушка мощного форштевня или
же ахтерштевня, что пока не представляется воз-
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можным идентифицировать. Вдоль левого от него
борта из песка выступают отдельные деревянные
конструкции, возможно имеющие отношение к галерным постицам. Общая длина деревянных фраг
ментов, так или иначе представляющих единый
объект, составляет 38 метров. Узкие пропорции
корпуса позволяют предположить, что мы имеем
дело с галерой, погибшей при чрезвычайных обстоятельствах. К таким обстоятельствам, судя по ее
местонахождению, не может относиться природный фактор. Вероятно, судно подверглось атаке и
быстро затонуло со всем содержимым.
Первичное обследование в 2010 году позво
ляет говорить о значительном научном потенциале
памятника и его неплохой сохранности. Условия,
в которых он находится, близки к идеальным и с
точки зрения минимального воздействия на него
природных факторов, и с позиции предстоящих
научных изысканий. Пока такие работы не проведены, остановимся подробнее на предметах,
кот орые уже имеются в нашем распоряжении.
На основании полученных данных попытаемся
атребутировать эти находки, а также определить
хронологический диапазон и культурную принадлежность памятника.
Коллекция находок включает 30 предметов, которые мы условно разделим на несколько групп:

– предметы вооружения (холодное и огнестрельное оружие) и боеприпасы;
– посуда, предметы быта и личные вещи ко
манды;
– такелаж и корабельные детали.
Небольшая, но интересная по содержанию
группа находок связана с вооружением. Среди них
артиллерия, ручное огнестрельное и холодное
оружие, шанцевый инструмент. Датировка всех
этих предметов определяется в пределах XVII сто
летия.
Артиллерия представлена бронзовой пушкой
и чугунным ядром.
Ствол орудия расширяется к казне (см. ил. 2, а).
На дульной части имеется дульное утолщение. Казенная часть заканчивается тарелью с винградом.
Тарель профилированная, на стволе имеются три
профилированных пояска. Поверхность орудия,
кроме фигурных фризов, лишена какой-либо орнаментации и украшений. Изготовление дельфинов не предусматривалось. Цапфы цилиндрической формы без заплечиков, длина цапф — 7 см.
Винград несколько удлиненной формы. Запальное
отверстие без раковины, в момент обнаружения
было заполнено серым клейким веществом. Какиелибо надписи или обозначения на пушке не выявлены. Форма и пропорции орудия характерны для
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в

г
Ил. 2. Предметы вооружения:
а — бронзовая пушка; б — турецкое кремневое ружье; в — ядро; г — пули;
д — пластинка — легкая весовая гирька
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европейской артиллерии, хотя очень вероятно, что
данная пушка была изготовлена в Османской империи по европейскому образцу или, возможно, при
непосредственном участии европейских мастеров.
Отсутствие дельфинов вероятно указывает на принадлежность этой пушки к морской артиллерии.
Общая длина ствола — 155 см, диаметр — 78–
80 мм, что соответствует трем фунтам по весу снаряда. Материал изготовления — бронза, техника —
литье. Имеется информация, что с затонувшего
судна была поднята еще одна аналогичная пушка,
но ее дальнейшая судьба остается неизвестной.
Чугунное ядро разрывное (пустотелое) с сохранившейся деревянной запальной трубкой диаметром 90 мм, что соответствует шестифунтовому
калибру. Наиболее вероятно, что ядро предназначалось для стрельбы из небольшой шестифунтовой мортирки (см. ил. 2, в).
Ручное огнестрельное оружие представлено
очень интересной находкой — турецким кремневым ружьем, а также свинцовыми пулями. Кремневое ружье с хорошо сохранившимся деревянным
ложем (см. ил. 2, б). Железный ствол на всю длину
круглый, имеет участки со значительной коррозией. Дульная и казенная части, где должны были
находиться прицельные приспособления, плохо
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б
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Ил. 3. Топоры и клейма:
а — бердыш; б, в, г — топоры

сохранились. Канал ствола гладкий. На открытой
части ствола, где утрачена часть ложа, находится петля для креплений к стволу. Ложе под замковой доской утолщенное, под стволом выборка
под шомпол. От кремневого замка на поверхности ложи сохранились только полностью минерализованные остатки, но место крепления замка
позволяет определить, что ружье было оснащено
кремнево-ударным замком испано-мавританского
типа, определяемым как “марлок” (marloc). Замок
крепился в ложе при помощи двух винтов, проходящих сквозь ложу. В месте расположения винтов врезаны костяные вставки. Деревянное ложе
простой отделки, не имеет элементов украшения
и декорирования. Приклад многогранный, имеет несколько выгнутую вниз форму с зауженной
шейкой, конец треугольный в сечении, с двумя отверстиями на торце для крепления пяты приклада.
По конструкции и форме данное ружье (в Турции
имевшее название — “тюфенк”) наиболее близко
соответствует трофейным турецким ружьям, захваченными при обороне Вены от осаждавшей
турецкой армии в 1683 году. Сейчас близкие образцы хранятся в венском арсенале. Общая длина
ружья 124 см, ширина — 5,5 см, калибр ствола
около 25 мм.
Пули, отлитые из свинца, представлены двумя
размерами. Пули сферической формы, часть из
них (меньшего диаметра) с необрезанными литниками длиной от 1 см до 1,55 см. Диаметр самих
пуль — 1,5 мм и 0,95 мм. Меньшие из них, вероятнее всего, использовались в качестве ружейной
картечи (см. ил. 2, г).
Холодное оружие представлено древковым
оружием — турецким бердышом. Также условно
к холодному оружию можно отнести и топоры,
выступавшие, скорее всего, в качестве шанцевого
или хозяйственного инструмента.
Бердыш с длинным и широким лезвием, заточка односторонняя с правой стороны в передней
части лезвия высокий подтреугольный выступ, в
задней части лезвия загнутое поперечное ребро с
невысоким подтреугольным выступом. Обух прямоугольный с закругленным нижним краем, смещенным к правому боку так, что левый бок топора создает сплошную плоскость (см. ил. 3, а). На
правом боку по центру лезвия и симметрично по
бокам размещены три клейма: нижнее в виде прямого четырехконечного креста с точками по краям,
на среднем к подобному кресту добавлены еще
четыре точки в секторах, на верхнем — восьмиконечный крест с точкой в центре и восемью точками
на краях. Длина — 26,5 см, ширина — 18 см.
Топоры имеют следующую морфологию. Первый из них с клиновидным туловом, втулка прямоугольная с закругленной нижней стороной и оттянутым вниз лезвием. Длина — 18 см при ширине — 9,8 см (см. ил. 3, б). Второй — с оттянутым
вниз лезвием, овальной втулкой и массивным вы-
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а

Ил. 4. Посуда:
а — фрагмент кувшина; б — кувшин; в — миска

б

соким обухом. На левом боку обуха и на нижней
оттянутой части лезвия размещены одинаковые
углубленные клейма в виде цветка с шестью лепестками, сформированного шестью ударами секторным штампом. Длина изделия — 11,3 см, ширина — 7,2 см (см. ил. 3, в). Вместе с орудием сохранилось и деревянное топорище. Это прямоугольная рейка овальная в сечении, один конец
слегка изогнут. Длина — 54,0 см, размер в сечении
2,8×1,8 см. Сохранность плохая. Третий топор
известен только по описанию и чертежу. В коллекцию музея он не попал. По форме и пропорциям он близок к первому, однако длиннее его,
оттянутое вниз лезвие более широкое. Клейм,
как и в первом случае, на предмете нет. Длина —
22,2 см при ширине — 8,8 см (см. ил. 3, г).
Предметы быта и вещи морской команды включают находки из керамики, черного и цветного
металла, а также изделия из дерева и кожи.
Отдельной группой выступает посуда. Среди
находок: керамическая миска, изготовленная из
красной глины.
Тулово тонкостенное, бортики высоко подняты, без венчика, в основании присутствует кольцевой поддон. Вся поверхность сосуда покрыта прозрачной поливой светло-зеленого цвета. Высота
изделия — 4,5 см. Диаметр — 15 см (см. ил. 4, в).
Кувшин грушеподобной формы, низкий.
Горлышко высокое и слегка расширяется кверху,
без венчика. Изделие имеет одну ручку — дужку.
Тулово на 2/3 покрыто темно-зеленой полупрозрачной поливой и украшено углубленным подглазурным орнаментом в виде концентрических
кругов и вертикальных двойных полос (см. ил. 4, б).
К сожалению, на сосуде отбита часть горла, а на
поверхности есть многочисленные сколы. Вы-

в

сота — 17 см, диаметр основания — 10,5 см [1,
с. 186–189].
Найден также фрагмент кувшина — плечо с
переходом в горло. Внешняя поверхность покрыта поливой трех цветов — на бледно-салатовом
фоне полоса оливкового цвета, которая проходит
через ось ручки, и хаотически размещенные пятна
разного размера и формы терракотового цвета (см.
ил. 4, а). В месте перехода плеча в горло орнаментальная полоса в виде двух выпуклых параллельных линий. Длина — 12,7 см, ширина — 7,5 см.
Одной из наиболее интересных находок являются небольшие ручные весы, состоящие из собственно коромысла весов, двух чашек, футляра и
гирьки (?).
Коромысло весов изготовлено из черного металла.
В средней части оно имеет фигурный выступ,
который переходит в перпендикулярную стрелку,
сужающуюся кверху. Края коромысла также сужены
и заканчиваются в виде резной округлой детали с
отверстием и кольцом для подвешивания чашек.
С одной стороны этот элемент на предмете отсутствует. Средняя часть коромысла орнаментирована пятью латунными вставками, проходящими сквозь всю толщину изделия, и углублениями
в виде вертикальных и горизонтальных линий
с точками между ними (см. ил. 5, в). Держатель
коромысла п-образной формы с уплощенными
подпрямоугольными концами и отверстиями для
крепления коромысла. Верхняя его часть имеет фигурные выступы: один подтреугольный с отверстием и кольцом для подвешивания весов, второй —
направлен вниз и указывает на точку равновесия, заканчивается латунным шариком. Длина — 26,9 см,
ширина — 14 см.
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а
а

б

б
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Ил. 6. Фрагменты обуви и тиснение на коже:
а, в — подошвы; б — прорисовка тиснения

в
Ил. 5. Весы и другие предметы:
а — железный предмет; б — фрагмент
футляра весов; в — коромысло весов

Чашки весов изготовлены из латуни. Обе имеют по четыре отверстия, предназначенные для под
вешивания. Отверстия расположены по двум перпендикулярным осям симметрии у края. Внутренняя поверхность чашек орнаментирована тремя
двойными углубленными кругами разного диаметра. Диаметр первой чашки — 11,0 см, толщи
на — 0,05 см, второй — 11,3 см при толщине —
0,05 см соответственно.
К находкам, которые могут иметь отношение к
весам, относится пластинка квадратной формы со
срезанными углами. Возле одного из углов она имеет отверстие. Половина лицевой поверхности обработана рельефным штампом. Размер 2,4×2,5 см,
толщина — 0,03 см, диаметр отверстия — 0,35 см
(см. ил. 2, д). Можно предположить, что пластинка
является одной из легких гирек, прилагающихся в
комплекте к весам.
Еще один предмет из набора — фрагменты
деревянного футляра, в котором хранились весы.
Состояние футляра крайне плохое, однако восстановить его вид все же удалось. Изделие, вырезанное из цельного куска дерева, имело форму в виде
усеченного трилистника, с прямой задней стенкой
на которую с внешней стороны набит ряд гвоздей

с прямоугольными головками. Внутреннее прост
ранство футляра было поделено на фигурные сектора: центральный круглый для хранения чашечек,
прямоугольный расположен вдоль задней стенки
на всю ширину изделия служил для хранения коромысла, а также два боковых в виде треугольников
с закруглённым основанием. Футляр имел плоскую
деревянную крышку аналогичной формы.
Среди находок сохранилось и несколько фрагментов обуви (см. ил. 6–7). Это кожаные подошвы с
железными подковами, состояние которых разное.
Первая имеет острый носок и состоит из нескольких слоев кожи. На пятке удержалась половина
железной подковки. Подковка прямоугольная в
сечении, конец расплющен до овальной формы и
через отверстие прикреплен к подошве. Центральная часть подковки крепится загнутым шипом. По
краю вдоль всей подошвы проходят отверстия от
шва. Длина — 24,5 см, ширина — 7,8 см.
Вторая также с острым носком и многослойна.
На пятке сохранилась железная подковка подовальной формы. Она прямоугольная в сечении, конец
расплющен до овала и через отверстие прикреплен
к подошве. Центральная часть подковки крепится
загнутым шипом. Центральный сектор утрачен. По
краю вдоль всей подошвы проходят отверстия от
шва. Примечательным моментом является то, что
на внутренней стороне подошвы в месте подъема
и пятки нанесен тесненный орнамент в виде рас-
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тительной композиции (см. ил. 6, б). Длина сохранившегося фрагмента — 25,0 см, ширина — 8,5 см
(см. ил. 6, а).
Третья подошва аналогична предыдущей —
она такая же остроносая и многослойная. На пятке железная подковка подовальной формы, прямоугольная в сечении, ее конец расплющен до
овальной формы и через отверстие прикреплен
к подошве. Центральная часть подковки крепится
все тем же загнутым шипом. По краю вдоль всей
подошвы проходят отверстия от шва. На внутренней стороне подошвы в месте подъема и пятки мы
видим аналогичный орнамент, но худшей сохранности. Из этого следует, что обе подошвы некогда образовывали пару обуви. Длина подошвы —
26,0 см при ширине — 8,5 см, длина подковки —
11,0 см при ширине — 7,5 см.
К предметам из кожи отнесем и фрагмент кожаного ремня (см. ил. 8, б). Вполне возможно он
относится к обуви, хотя полной уверенности в этом
у нас нет. Поверхность ремня гладкая, один конец
утерян, второй же ровно срезан. Здесь он сохранил
четыре отверстия, размещенных квадратом. Длина
находки — 49 см, ширина — 1,9 см.
Из металлических предметов выделим следующие:
– цепь для подвешивания казана — состоит из 30
двойных колец, крюка, и кольца большого диа-

метра — фиксатора. Каждое подвижное соединение состоит из двух колец, изготовленных
из одного круглого в сечении прута, согнутого в перпендикулярной плоскости в два круга.
Между 15 и 16 подвижным соединением установлено кольцо большого диаметра, за которое
цеплялся крюк. Крюк ромбический в сечении
с одним утонченным и загнутым в петлю кольцом для крепления к цепи. Длина — 68,5 см,
диаметр колец — 1,6–1,9 см, диаметр большого кольца — 3 см, диаметр крюка — 6 см (см.
ил. 8, в);
– оковы (?). Найдены со скобой для крепления к
деревянной балке корабля и скобой для крепления к ноге. Цепь состоит из 4 восьмиобразных
подвижных соединений из прута квадратной в
сечении форме. Длина звена — 14,5–15,0 см,
ширина звена — 5,5–6,5 см, диаметр прута —
1,0–1,2 см. Скоба для крепления цепи к балке
п-образной формы с плоскими круглыми петлями на концах размерами 11,5×12,0 см, ее толщина — 1,2 см (см. ил. 8, а). Скоба для замыкания на
ноге изготовлена из плоской пластины загнутой
в несомкнутое кольцо, S-подобного профиля в
сечении. Один конец пластины плоский, круглой формы, с отверстием, в которое вставлена
подтреугольная рамка, выполненная из прута
квадратно-круглого сечения. Оговоримся, прав-

а

а

б
б
в
Ил. 8. Предметы из железа и кожи:
а — оковы; б — фрагмент кожаного ремня;
в — цепь для подвешивания казана

Ил. 7. Фрагменты обуви:
а, б — подошвы
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да, что полной уверенности в функциональной
принадлежности предмета к оковам у нас нет;
– найдена и скоба железная овальная с двумя узкими выступами на боковых сторонах. Длина —
4,7 см, ширина — 3,9 см.
Среди деревянных предметов с места работ,
есть находка корабельного блока. Прямоугольный
брус из хвойных пород дерева с двумя дубовыми
(?) шкивами, вставленными в два параллельных
паза по центру на одну общую ось. Края шкивов
несколько выходят за габариты блока, по краям
бруса два сквозных отверстия. Длина — 25,0 см
при ширине — 6,0 см, высота — 8,0 см. Сохранность предмета из-за отсутствия своевременной
консервации — плохая. Поверхность изобилует
полученными во время усушки трещинами, его
форма сильно деформирована. Аналогичные разрушения наблюдаем и на шкивах.
Выводы
1. Затонувшее судно может быть датировано
XVII столетием и скорее всего второй половиной
века. Его культурная принадлежность, судя по материалам, которые были подняты, турецкая.
2. Несмотря на то, что большая часть корпуса
судна скрыта под песчаными наносами, мы поз
волим себе предварительно отнести его к галерам.
На это указывают пропорции и общая длина памятника.
3. Гибель судна была скоротечной, а его расположение поперек протоки, видимо, связано с
внезапной атакой противника. При этом в ходе беглого осмотра судна явных следов пожара выявить
не удалось.
4. Представленный памятник является перс
пективным и во многом уникальным подводным

объектом эпохи наивысшего расцвета запорожского казачества, он заслуживает всестороннего
изучения в рамках турецко-украинского проекта.
Источники
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Предмети з затонулого судна
XVII століття, знайденого
в гирлі Дніпра у 1997 році
Денис Сікоза, Дмитро Кобалія, Роман Додонов
Анотація. Публікація присвячена раніше неопублікованій в науковій літературі пам’ятці — місцю корабельної
аварії, що трапилася у пониззі Дніпра. Згідно з аналізом
піднятих знахідок, судно могло бути турецькою галерою, раптово потопленою в Дніпровських плавнях у II
половині XVII ст. На думку авторів, пам’ятка має велике
наукове значення й потребує подальших досліджень.
Ключові слова: турецька галера, XVII століття, гирло
Дніпра, підводна археологія.
Seventeenth century objects
from shipwreck in Dnipro estuary
found in 1997
Denis Sikoza, Dmitriy Kobalia, Roman Dodonov
Annotation. The publication deals with the memorial that
has not yet been introduced to the professional community —
the wreck site found in the lower reaches of the Dnieper
river. As per the results of the analysis of the raised findings
the vessel could have been a Turkish galley, suddenly sunk
in the Dnieper meadowlands in the 2nd half of the XVII
century. According to the authors, the memorial is of high
scientific importance and needs further investigation.
Key words: Turkish galley, XVII century, Dnipro estuary,
underwater archaeology.
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Історія дослідження та
стан збереження пам’ятки археології —
городища на Кармалюковій горі
біля села Привороття Друге
Кам’янець-Подільського району
Хмельницької області
Анотація. У статті розглядається історія дослідження, сучасний стан та перспективи збереження й популяризації
пам’ятки археології — городища на Кармалюковій горі поблизу села Привороття Друге Кам’янець-Подільського
району Хмельницької області.
Ключові слова: пам’ятка археології, городище, Кармалюкова гора, археологічні дослідження, руйнування
пам’ятки.

Пам’ятка археології — городище на Кармалюковій горі поблизу села Привороття Друге Кам’я
нець-Подільського району Хмельницької області,
є досить відомою. Вона являє собою трьохшарове
поселення, яке представлене трипільською культурою, матеріалами раннього заліза та періоду Київської Русі. На сьогодні городище активно знищується скарбошукачами.
Дослідження пам’ятки проводили такі науковці, як: Ю. Й. Сіцінський [9; 10], В. К. Гульдман [2],
П. О. Раппопорт, В. І. Якубовський, М. П. Кучера
[5], А. Ф. Гуцал [3], В. А. Захар’єв [4], С. П. Маярчак [6].
Вперше археологічні дослідження на Кармалюковій горі провів Юхим Сіцінський 1898 року.
Під час розкопок “біля внутрішнього поперечного валу”
на глибині 0,6–0,8 м дослідник виявив скелет воїна,
біля черепа якого лежала залізна сокира, а на поясі
невеликий ніж. Крім того, “серед перепаленої глини,
черепків та кісток” знайдено дві залізні сокири, три
підвісні замки (у вигляді вудил), ножі, шпору з шипом замість кільця, чотирьохгранний наконечник
списа, круглу мідну бляху, великий точильний камінь, вудила, декілька глиняних прясел, фрагменти скляних браслетів та скляну підвіску у срібній
оправі. Крім того, Ю. Сіцінський зафіксував, що
місцевими селянами було знайдено дві крем’яні
сокири [1, арк. 1–2; 10, с. 99–101].
1921 року городище обстежувала експедиція
Кам’янець-Подільського Комітету охорони пам’я
ток старовини, мистецтва і природи, 1963-го —
П. О. Раппопорт, 1969-го — В. І. Якубовський,
1976-го — М. П. Кучера, 2010-го — С. П. Маярчак.
Городище розміщене на видовженому мисі
на висоті близько 50 м над річкою (іл. 1). Схили із
заходу, з боку річки, дуже круті; зі сходу крутизна й

висота схилів дещо менша. Мис складений з вапняку і перекритий зверху ґрунтом. На стрілці мису по
краях і схилах кам’яні брили виступають на поверхню. Городище заросло лісом й задерноване. Воно
складається з трьох частин, розділених ровами й
валами (іл. 2). Загальна довжина — 520 м. Трикутна мисова частина з напільного (південного) боку
захищена невеликим валом (заввишки до 0,5 м та
завширшки 4 м) і знівельованим ровом. Посередині валу й рову є розрив — місце проїзду. Східний
край мисового майданчика пологий, вал з ровом
доходять тільки до початку схилу. Довжина цієї
частини 80 м, ширина на лінії валу 70 м (довжина
валу 50 м). Середня частина городища завдовжки
300 м; максимальна ширина посередині — 130 м.
Зовнішня її половина і східний край помітно понижуються. Майданчик городища понижується по
самому краю і з боку річки (у південній половині). Ця частина захищена з напільного боку великим валом, заввишки зсередини 1,5 м, завширшки
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Іл. 2. Вал та рів по борту городища

8–10 м, й глибоким (до 2 м) ровом. По зовнішньому краю рову проходить другий невеликий вал,
заввишки 0,7 м, завширшки 5 м. Продовженням
валів по східному краю є два вузькі (завширшки
4–5 м) горизонтальні терасоподібні ескарповані
майданчики, розміщені на похиленому краї горо
дища один над іншим. Рову між ними майже не
помітно. Заплили і вали на місці горизонтальних
майданчиків. По південно-західному краю, з боку
річки, обидва вали добре збереглися. Вони продовжуються по похилому схилу майданчика до його
середини. Далі на північ, де край майданчика пе-

Іл. 3. План городища Ю. Й. Сіцінського

реходить у схил, валів немає. Внутрішній вал по
південно-західному краю заввишки 1 м, завширшки — 4–5 м; зовнішній вал дещо менший, розміщений на 2–3 м нижче за внутрішній. Перед першим
валом з внутрішнього боку в напільній частині є
невелике ровоподібне заглиблення, очевидно від
вибірки ґрунту при спорудженні валу. Від цієї лінії
далі в напільний бік поверхня мису похило знижується до країв і середня, більш рівна його частина,
поступово звужується. Третій вал з ровом розміщений за 90 м від другої оборонної лінії, перегороджує тільки середину мису на ширину 52 м.
Висота цього валу 1,5 м, ширина 8–10 м. Рів дуже
глибокий — до 2,5 м. Збереженість середньої й
зовнішньої напільних ліній валів і ровів добра,
але вал по краю середнього майданчика заплив
у внутрішній бік і має пологий внутрішній схил.
З південного краю городища проходить сучасна
дорога до мисової його частини. Однак, у внут
рішньому валу середньої лінії й у крайньому зов
нішньому валу городища посередині є западина
від проходу або в’їзду. Перед цією западиною у
зовнішньому рову чітко збереглася на дні земляна
перемичка. Отже, раніше проїзд знаходився по
центру городища, і тільки пізніше влаштували дорогу й перенесли її на край. Сучасною дорогою
розрізані навскіс два вали середньої оборонної лінії
на самому південному краї, в місці повороту їх з
напільного боку на понижений схил майданчика.
У внутрішньому валу дорогою оголений насип.
На південному торці напільного валу зовнішня
частина насипу складається з сірого ґрунту й жовтуватого вапнякового каміння, а внутрішня частина
має чорний гумусований колір зі слідами пожежі
й вкрапленнями каміння. У цій частині простежуються торці обвуглених дубових колод від поперечних стін клітей, що виступають із насипу в
бік майданчика. В ході зачистки горілого ґрунту
у валу знайдено фрагменти кераміки ХІІ–ХІІІ ст.
У зрізі внутрішнього валу по краю городища слідів
обвуглення й кераміки не виявлено. Під дерновим
шаром городища залягає чорнозем із камінням
на глибину 0,4–0,6 м. На мисовому та середньому
майданчиках у культурному шарі міститься багато
кераміки ХІІ–ХІІІ ст., є також кераміка трипільської
культури і раннього залізного віку. На зовнішньому майданчику знахідок не виявлено. Очевидно,
городище є залишками великого населеного пункту — міста часу існування Галицького князівства
[7, с. 1–15; 6, с. 32–33].
Складено кілька планів городища, зокрема
Ю. Й. Сіцінського 1901 року (іл. 3), О. В. Битковського 1974 року (іл. 4) та ін.
Що стосується охорони цієї пам’ятки археології, то рішенням виконкому Хмельницької обласної
ради від 25 березня 1971 року за № 84 городище
оголошено пам’яткою археології місцевого значення. 5 травня 1974 року рішенням цього ж органу
влади за № 143 встановлено межі охоронної зони
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пам’ятки в радіусі 50 м. 2010 року С. П. Маярчаком було проведено обстеження городища, після
якого Відділом охорони пам’яток історії і культури
Хмельницької облдержадміністрації та землевпорядною організацією “Поділлягеодезкартографія”
складено проект виносу меж території, зон охорони
та режимів їх використання пам’ятки “Давньоруське
городище (багатошарове поселення) Привороття
Друге” [8]. Сама пам’ятка археології займає площу
4,94 га, а охоронна зона — 49,84 га (іл. 5).
У серпні 2014 року було проведено обстеження
городища. Дослідження зафіксували, що пам’ятка
сильно поруйнована скарбошукачами. У багатьох
місцях культурний шар повністю знищений, прослідковуються суцільні розкопки площею 15–20 м2,
не кажучи вже про локальні шурфи. Найбільш
ушкодженими є мисовий та середній майданчики,
особливо на площі, яка прилягає до валів. Водночас практично не шурфованими залишаються вали
та рови, візуально на них непомітно серйозних
ушкоджень.
В ході проведення пам’яткохоронних дослід
жень було зібрано підйомний матеріал, виявлений
у шурфах скарбошукачів. Керамічний матеріал
представлений трипіллям, раннім залізом та давньоруським періодом.
Найбільш масові виходи трипільської кераміки на поверхню зафіксовані по південному краю
городища на мисовому і середньому майданчиках.
Глибина залягання невелика. Керамічний матеріал
однорідного оксидаційного випалу при низькій
температурі з добре відмуленої глини з невеликими домішками дрібнозернистого піску та слюди,
яскраво-червоного, світло-червоного та білого кольорів. Серед знайдених фрагментів не виявлено
слідів розпису. Трапляється посуд з орнаментацією у вигляді горизонтальних заглиблених ліній та
підквадратних заглиблень, зроблених, ймовірно,
за допомогою зубчастого штампу (іл. 6). Уламки
представлені переважно стінками та вінцями горщиків і мисок. Спостерігаються виходи на поверхню глиняної обмазки, яка містить невелику кількість полови, сліди зерен та деревини.
Досить часто серед підйомного матеріалу трапляється керамічний матеріал доби раннього заліза (пізній етап чорноліської культури або ранні
скіфи). Увесь керамічний посуд ліплений. Тісто,
переважно зі значними домішками піску, шамоту
та жорстви. Випал кераміки нерівномірний. За кольором — від світло-коричневого до темно-корич
невого та майже чорного (іл. 7). В основній масі
колір внутрішньої та зовнішньої поверхні відрізняється. Переважно керамічний матеріал неорнаментований, за винятком кількох уламків, на яких присутній підтрикутний заглиблений горизонтальний
орнамент (іл. 8). Виходи на поверхню матеріалу
раннього заліза зустрічаються майже по всій території городища, проте найбільш інтенсивними
вони є на мисовому та середньому майданчиках.

Іл. 4. План городища О. В. Битковського

У місцях виходу знахідок трипільської культури та доби раннього заліза вдалося зібрати значну кількість крем’яних відщеп зі слідами обробки.
Привертає увагу уламок сокирки з патинізованого
темно-сірого кременю (іл. 9).
Проте основний знайдений матеріал датується
давньоруським періодом і відповідає ХІІ–ХІІІ ст.
Посуд виготовлений на гончарному крузі. Тісто
з добре відмуленої глини зі значними домішками слюди та піску. Колір керамічного матеріалу
від світло-сірого до темно-сірого та коричневого.
Орнаментація посуду у вигляді горизонтальних
заглиблених ліній (іл. 10). Було зібрано колекцію
фрагментів давньоруського посуду. Всі вінця мають
вигин назовні, переважно манжетоподібні. Майже
у всіх присутня внутрішня борозенка для накривки. Значна частина має зовнішню борозенку під
валиком вінця (іл. 11–14). Валики мають як округлу
(див. іл. 13–17), так і зрізану форму (див. іл. 11–12).
Знайдено два фрагменти вінця, які у верхній частині мають відігнутий вертикально край із невеликим
загином до середини (див. іл. 13–14). Один фрагмент має розчленований двома борозенками валик
(див. іл. 11). Ще один уламок має масивний вінчик
з вигином під кутом 45° (іл. 18). Крім того, знайдено уламок плитки з рослинною орнаментацією
(іл. 19), фрагменти скляних браслетів (іл. 20–21),
пряжку (іл. 22) та ін. Поряд з цим численними є
знахідки матеріалу, які датуються початком ХХ ст.,
зокрема періодом Першої світової війни: гільзи,
металеві елементи мундирів і т. д.
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Іл. 8. Фрагмент стінки посудини
із заглибленим орнаментом

Іл. 9. Уламок крем’яної сокири

Іл. 5. Межі та охоронна зона пам’ятки

Іл. 10. Фрагмент стінки горщика із заглибленим
горизонтальним орнаментом

Іл. 6. Фрагмент вінця

Іл. 11. Вінце давньоруського горщика

Іл. 12. Фрагмент вінця горщика

Іл. 7. Фрагмент стінки горщика
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Іл. 18. Фрагмент вінця

Іл. 13. Фрагмент вінця посудини

Іл. 19. Фрагмент вапнякової плитки
з рослинним орнаментом

Іл. 14. Фрагмент вінця горщика

Іл. 20. Уламок скляного браслета
Іл. 15. Фрагмент вінця давньоруської посудини

Іл. 21. Фрагмент крученого скляного браслета
Іл. 16. Фрагмент вінця

Іл. 17. Фрагмент вінця горщика

Іл. 22. Металева пряжка
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Що стосується сучасного стану збереження городища, то його можна назвати критичним. Не зважаючи на охоронний знак на пам’ятці археології,
культурний шар в багатьох місцях пошкоджений
або повністю знищений скарбошукачами (“чорними” археологами). Єдиними вцілілими на сьогодні
елементами залишаються вали та рови. Належної
уваги збереженню городища місцевими органами
влади не приділяється. На сьогодні, згідно з чинними законами України “Про охорону культурної
спадщини”, “Про охорону археологічної спадщини” [11] гостро стоїть питання проведення рятівних
археологічних досліджень (враховуючи малодослідженість городища, оскільки на його території
розкопки не проводилися, а лише шурфування та
розвідкові роботи), щоб мати можливість вивчити
вцілілі на сьогодні ділянки, оскільки при такому
підході до збереження історико-культурної спадщини за кілька років пам’ятка практично повністю
буде втрачена для науки.
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
И УРОВЕНЬ СОХРАНННОСТИ ПАМЯТНИКА
АРХЕОЛОГИИ — ГОРОДИЩА
НА КАРМАЛЮКОВОЙ ГОРЕ БЛИЗ СЕЛА
ПРИВОРОТЬЕ ВТОРОЕ
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА
ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ
Игорь Старенький, Сергей Шпаковский
Аннотация. В статье рассматриваются история исследования и перспективы сохранения и популяризации памятника археологии – городища на Кармалюковой горе
близ села Приворотье Второе Каменец-Подольского
района Хмельникой области Украины.
Ключевые слова: памятник археологии, городище,
Кармалюкова гора, археологические исследования, разрушение памятника.
SITE OF ANCIENT SETTLEMENT,
THE ARCHAEOLOGICAL MONUMENT
BY THE VILLAGE OF PRYVORITTYA
DRUHE, KAMIANETS-PODILSKY RAYON,
KHMELNYTSKY OBLAST:
HISTORY OF EXPLORATION AND LEVEL
OF PRESERVATION
Ihor Starenky, Serhiy Shpakovsky
Аnnotation. The article highlights the history of exploration and chances to preservation and promotion of the site
of ancient settlement, the archaeological monument by the
village of Pryvorittya Druhe, Kamianets-Podilsky rayon,
Khmelnytsky oblast.
Key words: archaeological monument, site of ancient settlement, Karmalyukova Hora, archaeological research, destruction of the monument.
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Інвентаризація об’єктів
культурної спа дщини смт Сатанів
Хмельницької області
Анотація. Стаття присвячена історико-містобудівним дослідженням одного з найстародавніших населених пунктів
Поділля — Сатанова, котрий вперше згадується у письмових джерела вже на початку XV ст. Першим етапом такого
вивчення є натурні дослідження, які передбачають перевірку наявності та сучасного технічного стану об’єктів культурної спадщини, що перебувають на обліку, виявлення тих об’єктів, що мають історичну, архітектурну, культурну
цінність та заслуговують взяття на державний облік, а також аналіз традиційного середовища історичного населеного місця. Результатом цієї роботи став історико-архітектурний опорний план з визначенням меж та режимів
зон охорони пам’яток, а також історичного ареалу смт Сатанів.
Ключові слова: інвентаризація, Сатанів, Поділля, культурна спадщина, традиційне середовище, пам’ятки.

Сáтанів — селище міського типу Городоцького району Хмельницької області. Розташоване
у 55 км на південний захід від обласного центру,
на високому лівому березі р. Збруч.
Інвентаризація об’єктів культурної спадщини
смт Сатанів виконувалась авторським колективом
НДІ пам’яткоохоронних досліджень як етап роботи “Історико-архітектурний опорний план смт
Сатанів Хмельницької обл. з визначенням меж та
режимів використання зон охорони пам’яток та
історичних ареалів” у червні 2013 р.
Розташування на перехресті стародавніх шляхів та природний чинник — сприятливий клімат
і родючі землі, зумовили заселення території, яку
нині займає смт Cатанів та його околиці з давніх
часів. Ранні етапи історії селища важко піддаються
реконструкції через майже повну недослідженість
його території з археологічної точки зору. Стисло історію Сатанова можна викласти в наступних
етапах його містобудівного розвитку:
І етап — період від появи на території Сатанова поселень (найбільш раннє, відповідно до
археологічних джерел, — доби неоліту, а також є
поселення трипільської культури доби енеоліту,
бронзового часу, скіфського, черняхівської культури, давньоруської доби) до сер. XV ст. можна
виділити в окремий, перший період містобудівного
розвитку Сатанова. Він характеризується існуванням на його території невеликих поселень нерегулярного розпланування, переважно неукріплених,
хоча ми не можемо виключати існування давньоруського городища на тому місці, де пізніше був
зведений мурований замок. Проте, підстави стверджувати це напевно можуть дати лише археологічні дослідження. Судячи з усього, спадкоємності
ці поселення, різночасові та належні до різних
археологічних культур, не мали (окрім вищезгаданого зв’язку гіпотетичного давньоруського та
литовського періодів). Проте територія сучасного

смт Сатанова з давніх часів і з невеликими перер
вами в історичному розвитку була заселена завдяки сприятливим топографічним, економічним та
стратегічним умовам.
ІІ етап — середина XV – кінець XVI ст. — визначений як наступний, другий етап містобудівного
розвитку Сатанова. У цей час було зведено перші
муровані укріплення замку, від яких залишилась
кругла вежа. Поява укріплень може бути пов’язана
як з боротьбою за Поділля між Польською Короною та Великим князівством литовським (далі —
ВКЛ), так і зі зміною геополітичної ситуації на
південно-східних околицях ВКЛ та Польщі в останній третині XV ст., яка зумовлена початком систематичних походів кримських татар на ці землі.
Можемо припустити, що замок займав усю площу
того ж узгір’я, на якому знаходиться його наступник, а на південь і південний захід від нього розташовувалося місто, розміри й межі якого на даний
час неможливо визначити через брак джерел.
ІІІ етап — період з кінця XVІ — до середини
XVIІ ст., який можна визначити як час одного з
найбільших за всю історію Сатанова піднесень —
в економічному, стратегічному та містобудівному
аспектах. Саме у цей час було зведено п’ятикутний
замок з мурованими пунтоне (п’ятикутними у плані
баштами, зверненими гострим кутом у напільний
бік, що мали кілька ярусів і терасу, де розміщувалися гармати). Тоді ж місто, розташоване на південь та південний захід від замку було обнесене
мурами з в’їздними вежами-баштами з напільного
боку та частоколом з боку річки. В означений період тут було зведено синагогу оборонного типу,
дві церкви, костел. Беручи до уваги місцерозташування зазначених вище збережених архітектурних
об’єктів, саме на цей час припадає формування
містобудівної структури Сатанова, що у загальних
рисах збереглася до нашого часу, окрім того воно
обросло передмістями, що отримали назви від
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храмів, розташованих на їхній території — Спасівка, Юринці, Покровка, Богословка та ін. Також
(неподалік від містечка) розбудовується й СвятоТроїцький монастир.
ІV етап припадає на другу половину XVIІ –
початок XVIІІ ст. і характеризується кількаразовими руйнуваннями міських та замкових укріплень,
визначних архітектурних споруд як у місті, так і
його передмістях, різким зменшенням населення,
економічним занепадом, що пов’язується з численними війнами, які точилися у цей період на
території Поділля.
V етап — з початку і до кін. XVIІІ ст. — відзначився відродженням економічного та стратегічного значення Сатанова. Було відновлено укріплення міста та замку, відремонтовано та відбудовано більшість визначних споруд, які постраждали у
попередній період. Суттєво перебудований СвятоТроїцький монастир, більшість збережених споруд
якого набули рис бароко саме у середині — другій
половині XVIІІ ст.
VI етап — кін. XVIІІ – перша половина ХІХ ст.;
характеризується економічною стагнацією, пов’я
заною з включенням Поділля до складу Російської
імперії у 1793 р., наслідком чого стало розірвання
традиційних комерційних зв’язків між Поділлям
та Галичиною, поширенням несприятливих економічних умов у так званій межі осілості, в якій

опинилося і Поділля, конфіскації на деякий час
Сатанівського маєтку у його власників після листопадового повстання 1830–1831 рр. тощо. Знач
них змін у планувальній структурі та архітектурнопросторовій композицій містечка у цей час не за
фіксовано.
VIІ етап — друга половина ХІХ – початок
ХХ ст.; відзначається економічним піднесенням
Сатанова, пов’язаним з соціально-економічними
реформами, які проводилися в Російській імперії
упродовж 1860–1870-х рр. Найважливішою спорудою для економічного та містобудівного розвитку містечка на той час став цукровий завод.
Варто згадати також лікарню, однокласне народне училище, будинок власниці цукрового заводу,
водяний млин. Окрім того, в містечку у цей період
діяли два шкіряних заводи, пивоварний, цегляночерепичний, споруди яких не збереглися. Розвиток Сатанова гальмувався відсутністю залізничної
колії, що суттєво обмежувало його економічний
потенціал. Ймовірно, саме в цей час сформувалися межі території містечка, що майже незмінними
залишалися до 1996 р., а колишні передмістя, що
упродовж XVI – початку ХІХ ст. належали до Сатанова, були виділені в окремі села — Юринці,
Покрівку, Спасівку тощо.
VIІІ етап — 20–30-ті рр. ХХ ст. Пов’язаний з
наданням Сатанову статусу районного центру, що

Іл. 1. Міська брама. XV–XVIII ст. Вул. Бузкова, 13
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призвело до певних містобудівних перетворень,
зокрема утворення нової центральної площі міста
поруч із комплексом цукрового заводу. Площа була
сформована будівлею райвиконкому, комплексом
шкіл 1927–1936 рр., міським парком 1930–1931 рр.
Водночас було знищено більшість культових споруд, а саме костел та дві церкви, розташовані на
території історичного ядра містечка, що були знач
ними містобудівними акцентами.
ІХ етап — друга половина 40–70-ті рр. ХХ ст.
На цей період припадає післявоєнна відбудова
Сатанова та подальший його економічний розвиток, основа якого — функціонування цукрового заводу. Тенденції містобудівного розвитку
та пам’яткоохоронної справи у цей період були
неоднозначними: з одного боку наявність цукрового заводу, його розбудова, збільшення потужностей — все це давало стабільне підґрунтя для
економічного розвитку Сатанова, а також можливість будівництва житлових будинків та об’єктів
соціально-культурної сфери (більшість з них є малоповерховими, за своїми об’ємними параметрами
та архітектурним вирішенням добре вписаними у
традиційне середовище), найбільш значним з яких
був Будинок культури цукрового заводу 1967 р., а з
іншого — цукровий завод все більше наступав на
територію замку, знищуючи його споруди (так, в
описах замку ще післявоєнної доби згадуються 3

Іл. 2. Північно-східна вежа замку. XVІ–XVIII ст.

збережені вежі замку XVI–XVII ст., на даний час
їх тільки дві); в черговий раз припинив свою діяльність Свято-Троїцький монастир, перетворений на
склад, подібна доля спіткала й синагогу. Визначні
архітектурні пам’ятки не утримувались в належному
стані, поступово руйнуючись. Історичну площу
Сатанова, так званий Іваницький ринок, було спотворено будівлями, які не відповідають ані своїми
масштабами, ані архітектурним вирішенням традиційному середовищу історичного населеного місця
(зокрема, будинок універмагу 1970-х рр.).

Іл. 3. Кругла вежа. XV ст.
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Х етап — з 80-х рр. ХХ ст. і до сьогодення.
Головна його особливість — розвиток Сатанова
як курорту, завдяки виявленню мінеральної води
“Збручанська” з надзвичайними лікувальними властивостями. Після закриття у 2003 р. цукрового заводу саме цей напрям став основою економіки селища міського типу. Як і попередній, цей період є
неоднозначним. З одного боку — активний розвиток курортної зони у західній і північно-західній
частині сучасної території Сатанова, що дає робочі
місця та економічну основу його існування. З іншого — містобудівний розвиток центрального ядра
селища переживає період стагнації: кількість жителів зменшилась, будинки покинуті господарями
і поступово руйнуються (зокрема й ті, що мають
історичне значення), розбираються на цеглу будівлі
цукрового заводу, пам’ятки архітектури не утримуються в належному стані, тим більше не реставруються, що загрожує повною втратою їх. Винятком
є синагога оборонного типу, в якій у даний час
відбуваються реставраційні роботи. Певні роботи
з відновлення проводились і в Свято-Троїцькому
монастирі, проте, як засвідчують натурні дослід
ження, не завжди з дотриманням норм пам’ятко
охоронного законодавства (зокрема, відбудовані
бані не відповідають архітектурним вирішенням
та кольором загальній стилістиці будівлі, значно
відрізняються від тих, що зображені на історич-

них фото кін. ХІХ – сер. ХХ ст). Зведена на місці
зруйнованої Воскресенська церква не викликає
заперечення щодо місцерозташування та архітектурного вирішення (хоча це не є відтворенням в
історичних параметрах та стилістиці), проте кольорове вирішення (зведена з яскраво-червоної
цегли) робить її претендентом на роль мало не
містобудівної домінанти, якою ніколи не був цей
об’єкт. У зв’язку з розвитком селища як курорту,
його територія була значно розширена за рахунок
земель прилеглих сіл.
Аналізуючи території, які увійшли до складу земель селищної ради у 1997 р., слід звернути
увагу, що в основному це незабудовані території,
які в минулому належали до присілків Сатанова:
сіл Юринців, Покровки, Спасівки та Сатанівської
Слобідки. Названі приміські села зберегли статус
сільрад та території своїх поселень (виняток становить Сатанівська Слобідка, її територія повністю
увійшла до складу Сатанова).
Аналізуючи сучасну архітектурнo-містобудівну
ситуацію центральної частини Сатанова слід сказати, що розташована вона на західних схилах
пагорбів лівого берега р. Збруч. Початки її формування сягають XV ст. — періоду заснування та
формування “міста в мурах”. Формування на даній
території міської забудови відбулося насамперед
завдяки специфічним природним особливостям —

Іл. 4. Синагога. 1514 р., 1532 р. Базарна площа, 5
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пологий схил мису, що спадав у західному напрямку до Збруча, з півночі та північного-сходу
обмежувався важкодоступними ярами, дном яких
текли потоки. Рельєф місцевості та конфігурація
території, придатної для розвитку поселення, обумовили як загальне планування, так і розташування
основних споруд.
Основними композиційними вузлами були
замок та ансамбль ринкової площі. Вулична мережа була сформована розбивкою близьких до
прямокутників кварталів, які розташовувалися по
периметру ринкової площі.
Головним композиційним вузлом міста був замок, збудований у найвищій частині мису на високому та крутому березі Збруча. Вигідне топографічне розташування замку дозволило контролювати
одночасно і підступи до міста з північно-східного,
найбільш вразливого з точки оборони, боку.
Оборонні укріплення, які в XV–XVIII ст. охоп
лювали територію міста, були поєднані з замковими мурами в одну оборонну систему. Така структура поселення є характерною для епохи середньовіччя, коли значна територія поселення, маючи
свою оборонну систему, часто завершувалася доб
ре укріпленим дитинцем — остатнім прихистком
в найскрутніші часи.
Планувальна структура історичної частини
Сатанова, сформована на початку XV ст., упродовж століть залишалася незмінною, незважаючи
на неодноразові нищення та руйнації. Такою вона
збереглася до половини ХІХ ст., і з незначними
змінами дійшла до нашого часу, втративши первісну забудову.

Іл. 5. Свято-Троїцький монастир. Троїцька церква.
1654. Вул. Монастирська, 27

Серед найбільш значущих історичних споруд і комплексів, які зберігають своє містобудівне
значення для смт Сатанів, є наступні: міська брама, синагога, замок, а також Троїцька церква, келії
з дзвіницею та в’їздна брама у складі комплексу
Свято-Троїцького монастиря — усі мають статус
пам’яток архітектури національного значення. Хронологічно згадані вище об’єкти були зведені у період з середини ХV до середини ХVIІІ ст. Вони
вирішені у стилі бароко. Ще два об’єкти за видом
“архітектура” (млин та особняк цукрозаводчиці) —

Іл. 6. Свято-Троїцький монастир. Келії з дзвіницею. 1654. Вул. Монастирська, 27
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Іл. 7. Свято-Троїцький монастир. В’їзна брама.
XVIII ст. Вул. Монастирська, 27

є щойно виявленими об’єктами культурної спадщини, датованими кінцем ХІХ — початком ХХ ст.
Щодо стану збереженості вищезгаданих об’єк
тів, він залишає бажати кращого. Особливе занепокоєння викликають найдавніша кругла вежа
замку (середини ХV ст.) та міська брама (ХVІ–
ХVIІІ ст.), які перебувають в аварійному стані.
У синагозі (ХVІ–ХVIІІ ст.) тривають реставраційні
роботи на кошти інвесторів. Свято-Троїцька церква Сатанівського монастиря, про що вже йшлося, частково відреставрована зі зміною маківки
храму — реставрація, на нашу думку, була невдалою, оскільки частково змінила історичний вигляд
об’єкта.

Іл. 8. Пам’ятник жертвам визвольної війни
1648–1654 рр. 1653. Вул. Лікарняна, 18

Історична забудова смт Сатанова зазнала значних втрат. Це, зокрема, стосується визначних
історичних споруд селища: не зберігся костел
(ХVІ ст.), принаймні 2 православні церкви у межах
“міста в мурах”, які зазначені на планах кінця 20-х –
початку 30-х рр. ХХ ст., з трьох в’їздних міських
брам збереглася лише одна, але й та перебуває в
аварійному стані. За останні 30–40 років була втрачена одна з башт замку (історично їх було п’ять)
і на даний час їх залишилося (окрім округлої —
середини ХV ст.) дві — кінця ХVІ–ХVIІІ ст.; практично не збереглися міські стіни, значною мірою
втрачені замкові оборонні стіни.
Історична забудова середмістя, зафіксована у
1932 р. співробітником Музею українського мистецтва П. Жолтовським, який приділяв дослідженню пам’яток, пов’язаних з історією євреїв в Україні
чимало часу, та фотографом-аматором П. Мок
роусом (у 1905 р.) [1], практично не збереглася.
Лише кілька будівель на цій території можна датувати кінцем ХІХ – початком ХХ ст., решту, скоріш
за все, зведено у післявоєнні роки. При цьому збережено малоповерховий садибний тип забудови,
будиночки зведені у подільських народних традиціях містобудування, архітектурні об’єкти добре
вписані в ландшафт, що у поєднанні зі збереженою містобудівною структурою дозволяє говорити
про наявність збереженого традиційного середо
вища в історичній частині смт Сатанова.
Викладені вище етапи розвитку місцевості визначили її насиченість об’єктами культурної спадщини, які належать до різних історичних періодів
та культур.
Нерухома культурна спадщина смт Сатанова
включає об’єкти археології, архітектури, історії,
монументального мистецтва, садово-паркового
мистецтва — як узяті на державний облік, так
і щойно виявлені, а також ті, що були виявлені
внаслідок інвентаризації і рекомендуються для внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток
України.
1. Архітектурна
та містобудівна спадщина
На сьогоднішній день на території смт Сатанів
знаходяться 8 об’єктів, які перебувають на державному обліку як пам’ятки архітектури поодиноко
чи у складі комплексів. Шість з них (міська брама, синагога, замок, а також Троїцька церква, келії
з дзвіницею та в’їздна брама у складі комплексу
Свято-Троїцького монастиря) є пам’ятками національного значення, дві (млин та особняк цукрозаводчиці) — щойно виявлені об’єкти культурної
спадщини.
Натурними дослідженнями було виявлено ще
ряд об’єктів на території смт Сатанів, які пропонуються для внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Серед них:
1) будинок лікарні (початок ХХ ст.);
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2) водонапірна башта (перша половина ХХ ст.);
3) колишня єврейська школа (1927 р.);
4) школа (1936 р.);
5) комплекс цукрового заводу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) у складі трьох корпусів;
6) житловий будинок (кінця ХІХ – початку ХХ ст.);
7) житловий будинок (кінця ХІХ – початку ХХ ст.);
8) печера Свято-Троїцького монастиря (XV ст.).
2. Археологічна спадщина
Сучасна територія смт Станова була заселена
з давніх часів. Про це опосередковано свідчать археологічні об’єкти, виявлені на цій території: доби
неоліту, енеоліту (трипільська культура), бронзи,
раннього заліза, черняхівської та давньоруської
культури.
На жаль, територія смт Сатанів з археологічної
точки зору досліджена вкрай недостатньо.
Вищезгадані об’єкти виявлені під час розвідок,
причому в різний період, починаючи з другої половини ХІХ ст., тому інформація про них дуже
лаконічна, місцезнаходження більшості з них на
цей час достеменно невідоме [2].
У Списках пам’яток культурної спадщини значиться лише один об’єкт за видом “археологія” на
території смт Сатанів — Троянів вал. Найбільш
широкомасштабне і фахове обстеження земляних
валів Середнього Подністров’я було проведене у
1980-х рр. експедицією Інституту археології АН
УРСР під керівництвом М. П. Кучери, на думку
якого відтинок валу у межиріччі Збруча–Смотрича,
що проходить неподалік від Сатанова, відноситься
до періоду побутування на цих землях культури
фракійського гольштадту наприкінці доби бронзи — початку доби раннього заліза [3]. Зводилися вони з метою захисту племен, городища яких
розташовувались на захід від р. Збруч, від скіфської експансії (VII–VI ст. до н.е.) [4]. Натурними
дослідженнями було з’ясовано, що на території
смт Сатанова відтинок валу був зруйнований під
час будівництва відстійників у 50–60-х рр. ХХ ст.

Далі вал продовжується за територією відстійників, але це вже територія Юринецької селищної
ради.
Під час проведення археологічної експертизи
земельних ділянок у процесі їхнього відведення під
будівництво спортивно-оздоровчого гірськолиж
ного комплексу, міні ГЕС з зоною відпочинку —
було виявлено низку археологічних об’єктів. Зазначені вище земельні ділянки розташовані в районі
Сатанівської Слобідки та у північно-західній частині Сатанівської селищної ради. На ділянках було
відкрито культурний шар доби енеоліту, бронзи,
раннього залізного віку, давньоруської культури.
В районі Сатанівської Слобідки виявлено матеріали пізньопалеолетичної стоянки та монастирське
кладовище з залишками поховань та кам’яних хрестів [5].
Головний висновок, до якого спонукають результати археологічної експертизи, — надзвичайно
велика насиченість території Сатанівської селищної
ради археологічними об’єктами різних хронологічних періодів і культур та величезний потенціал цієї
території в науковому та культурному плані. Саме
тому, території виявлених під час археологічної
експертизи об’єктів, а також територію замку та
Свято-Троїцького монастиря, існування яких засвідчено письмовими джерелами принаймні з XV–
XVI ст., пропонується віднести до зони охорони
археологічного культурного шару 1-ї категорії з
можливою подальшою постановкою їх на державний облік як пам’яток археології, решту території
селищної ради — до зони охорони археологічного
культурного шару 2-ї категорії.
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3. Об’єкти культурної
спадщини за видом “історія”
На сьогоднішній день на території смт Сатанів
знаходяться 5 об’єктів, які перебувають на державному обліку як об’єкти культурної спадщини за
видом “історія”. Три з них — пам’ятки місцевого
значення, два — щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.
Одна з пам’яток присвячена подіям Національ
но-визвольної війни 1648–1657 рр., які залишили
глибокий слід в історичному та містобудівному
розвитку Сатанова. В цей період місто неодноразово грабувалося та розорялося як козацькими,
так і польським військами. У серпні 1648 р. війська
Б. Хмельницького здобули перемогу над польським військом М. Потоцького і М. Калиновського,
яке вирушило на придушення повстання. Серед
відомих козацьких ватажків у цих місцях діяли Максим Кривоніс, Іван Богун. Неодноразово війська
брацлавського полковника Данила Нечая стояли
під Сатановом. У 1653 р. Свято-Троїцький монастир відвідав гетьман Б. Хмельницький. У грудні
того ж року він вирушив через Сатанів, Вінницю,
Немирів до Переяслава.
У цей період було знищено майже половину
населення Сатанова. За легендою, в пам’ять про ці
трагічні події, у 1651 р. власником містечка гетьманом Синявським був встановлений пам’ятник —
“Скорботний Ісус”, що плаче над Сатановом. Його
розташовано неподалік міської лікарні, на пагорбі, між двома приватними будинками. На чотири
метровій колоні встановлено фігуру скорботного
Ісуса. Наприкінці ХІХ ст. пам’ятник був розташований поруч з Городоцькою брамою міста [6]. На
теперішнє місце його, вірогідно, встановили на
початку ХХ ст., коли було знесено вищезгадану
браму та почала формуватися площа перед цукровим заводом. Нове місцерозташування пам’ятника
визначено розташуванням Юринецького Волос-

Іл. 11. Некрополь єврейський. ХVІ–ХІХ ст.
Вул. Курортна

ного правління, до якого адміністративно належав Сатанів і до якого було перенесено скульптуру
“Скорботний Ісус”. У Центральному державному
історичному архіві України є опис цього пам’ят
ника та його місцезнаходження: “Каменная статуя
Спасителя в ограде Юринецкого Волосного правления, построенная бывшим владельцем Синявским на том месте,
где казнили христиан-малороссов, в память освобождения
Сатанова от опалы в 1651 году” [7].
Дві пам’ятки Сатанова, що перебувають на обліку, належать до періоду Другої світової війни:
пам’ятник воїнам-землякам і братська могила радянських воїнів та підпільників.
Місто було визволене 26 березня 1944 р. військами І-го Українського фронту, 271-ї стрілецької дивізії. Під час боїв загинуло понад 280 воїнів
Радянської армії.
У 1947 р. останки воїнів, загиблих в період з
12 березня по 1 квітня 1944 року при визволенні Сатанова та сіл Веселець, Зверхівці, Іванківці,
Кам’янка, Липівка, Олександрівка, Примаково,
Соломна, Турчинці, Хоптинці від німецьких загарбників, були перепоховані до братської могили,
розташованої на території Сатанова. Серед похованих — Герой Радянського Союзу сержант Павло
Олексійович Макаров.
Первісно на могилі був встановлений дере
в’яний обеліск з п’ятикутною зіркою. Сучасний
пам’ятник існує з 1947 р. У 2008 р. проведено його
реконструкцію — замінено постамент та меморіальні плити.
Залізобетонна скульптура радянського воїна з
автоматом та прапором в руках заввишки 3 м встановлена на чотирикутному постаменті з цегли, облицьованому плитами з габро, та триступінчатому
цоколі. На постаменті меморіальний напис: “Вечная
слава героям, павшим в борьбе за свободу, независимость
нашей Родины” та меморіальна дошка, присвячена
П. Макарову: “Герой Советского Союза сержант Макаров Павел Алексеевич”. Перед пам’ятником встановлено постамент, де влаштовано меморіальну плиту
з прізвищами похованих. Навколо братської могили влаштовано огорожу — залізобетонні стовпчики з ланцюгом між ними.
Пам’ятник воїнам-землякам розташований по
вул. Б. Хмельницького, 41. Його встановлено на
честь мешканців селища. На фронтах війни загинули 56 воїнів — мешканців Сатанова та 18 учасників
Сатанівської підпільної організації.
Пам’ятник встановлений у 1967 р. Виконаний
з залізобетону. Складається з обеліску трикутної
форми заввишки 6 м, увінчаному п’ятикутною зіркою, стели розміром 1,2×3 м з прізвищами загиблих земляків та трьох меморіальних плит. Перша
плита містить напис: “Вечная слава воинам-односель
чанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.”, друга з написом: “Учасникам
Сатанівської підпільної організації, розстріляним фашистськими окупантами 1942 р. Їх імена вічно житимуть в
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пам’яті сатанівчан”, третя плита містить прізвища
загиблих підпільників міста. Пам’ятник встановлено на цегляному постаменті. Територію довкола
пам’ятника огороджено. З боку вулиці Б. Хмельницького до пам’ятника влаштовано доріжку з тротуарної плитки.
У місті розташоване старе єврейське кладовище, що знаходиться на високому пагорбі і тягнеться
майже на півкілометра вздовж річки з півдня на
північ. Некрополь є пам’яткою історії місцевого
значення. Можна сказати, що це кам’яний літопис
єврейської общини міста.
Найбільш ранні поховання відносяться до середини ХVІ ст. (перші згадки про євреїв Сатанова
датовані у польських документах 1565 роком). Найбільш раннє із виявлених зображень відноситься до 1576 р. [8] Наступні за хронологією 15 стел
датовані першою половиною ХVІІ ст. За період
Національно-визвольної війни 1648–1657 рр. та наступний період Руїни єврейську общину було майже знищено. Надгробків другої половини ХVІІ ст.
не виявлено. Значна кількість стел початку ХVІІІ ст.
свідчить про відродження общини в цей час. У Сатанові почали селитися вихідці з таких міст як Варшава, Львів, Рогатин, Кременець, Тарноруда. Про
це свідчать епітафії на стелах. Найбільше надгробків — мацев, збереглося з кінця ХVІІІ – початку
ХІХ ст.
Найбільш ранні пам’ятки являють собою прямокутні стели без декору. Надгробки першої половини ХVІІ ст. розташовані компактно. В нижній
частині мацев розміщено епітафію, у верхній —
рельєфи з декоративним зображенням: ритуальну
менору, складені у молитві руки, грифонів, левів,
єдинорогів, оленів, виноградні грона, дерево з пло
дами, інші символічні зображення. У 1750–1780-х рр.
художнє мистецтво різьблення по каменю достягає
своєї вершини. Наприкінці ХVІІІ ст. з’являються
місцеві школи та стилі у створенні нагробних па
м’ятників і кам’янорізної справи взагалі. Але на
початку ХХ ст. зображення виконуються за шаблоном, вони стають більш пласкими й спрощеними, що свідчить про занепад у минулому високого
мистецтва.
На єврейському кладовищі знаходиться могила
мирних жителів, яка належить до періоду Другої
світової війни. Після визволення міста у 1944 р. у
підвалі будинку, розташованого у центрі селища,
були знайдені понад 200 тіл жінок, дітей і людей
похилого віку.
Наприкінці 60-х років ХХ ст. останки були
перепоховані на території кладовища. У 2000 р.
на могилі встановили залізобетонний надгробок
(0,28×1,98×1,00 м) з гранітною плитою (0,5×0,5 м)
та написом: “Тут поховані 286 мешканців Сатанова жорстоко закатованих німецько-фашистськими загарбниками в травні 1942 року Ліпцен Сара, Поліна
з дитиною, Ліпцен Марат. Від сумуючого сина і брата
Володимира”.

Під час архівних, бібліографічних досліджень
та натурних обстежень було виявлено низку об’єктів
культурної спадщини Сатанова, які мають значну
історико-культурну цінність та пов’язані не тільки
з історією селища, а й країни в цілому.
До комплексу Свято-Троїцького монастиря
входять Троїцька церква, келії з дзвіницею та в’їзна
брама з огорожею, які є пам’ятками архітектури національного значення. Монастир був заснований
у двох верстах на південь від Сатанова. Достовірна
дата заснування невідома. Монастир веде свій початок від печер, розташованих біля підніжжя гори,
де була заснована обитель. Згодом для богослужінь
в печері було влаштовано Троїцьку церкву. Печери
слугували також місцем поховань. У 1930-х рр. під
час досліджень були знайдені останки, датовані
ХІ ст. Зважаючи на визначну історичну цінність
даного об’єкта необхідні подальші дослідження з
метою постановки печер на облік.
Неподалік від монастиря на території с. Сатанівська слобідка (нині включена до території
смт Сатанів) розташована братська могила жертв
фашизму. Пам’ятник увічнює пам’ять воїнів, загиб
лих в період Другої світової війни. На постаменті
встановлено фігуру воїна на повний зріст, до нього
тулиться маленька дівчинка. Біля підніжжя постаменту встановлено меморіальні дошки з іменами
загиблих воїнів.
На міському кладовищі розташована могила
гвардії старшого лейтенанта Василя Івановича Харкуці. Він народився 5 березня 1957 року в Сатанові.
В. Харкуці загинув в Афганістані 16 жовтня 1983
року (згорів у збитому вертольоті Мі-8).
Перелічені вище об’єкти пропонуються для
внесення до Державного реєстру нерухомих пам’я
ток України.
4. Об’єкти культурної
спадщини за видом
“монументальне мистецтво”
На державному обліку у смт Сатанові перебуває один об’єкт культурної спадщини — пам’ятник
П.О. Макарову, який за видовою приналежністю
відноситься до пам’яток монументального мистецтва місцевого значення. Розташований пам’ятник
по вул. Леніна, 52, у межах однієї з центральних
площ селища, сформованої у 30-х рр. ХХ ст.
П. О. Макаров (10.11.1921–24.03.1944) — радянський артилерист, сержант, Герой Радянського
Союзу (1944). З 1942 р. — командир гармати 7-го
стрілецького полку 24-ї стрілецької дивізії (відомої
ще як Залізна дивізія) 18-ї армії Першого Українського фронту. В ході Проскурівсько-Чернівецької
операції Першого Українського фронту 24 березня 1944 року противник намагався прорватися по
шосе Сатанів — Гусятин в районі села Іванківці
Городоцького району Хмельницької області. В ході
запеклих боїв П. Макаров загинув і був похований
у братській могилі в с. Іванківці. Був нагороджений
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орденом Леніна, медаллю. Звання Героя Радянського Союзу Указом Президії Верховної Ради СРСР
від 23 вересня 1944 року йому було присвоєно посмертно. На його честь названо вулиці в селищі
Сатанів Городоцького району та селищі Суда Череповецького району Волгоградської області. Меморіальні дошки встановлено в м. Череповець та
в с. Рязань Череповецького району Волгоградської
області на будинку, де він народився. У лютому
1965 р. постановою Ради Міністрів Української
РСР Сатанівській середній школі присвоєно ім’я
Героя Радянського Союзу Павла Макарова.
Пам’ятник відкритий у 1967 р. Залізобетонний бюст П. Макарова встановлено на цегляному
постаменті та двоступінчатому цоколі. З фасадного боку постаменту влаштовано напис: “Герой
Радянського Союзу Макаров П. А. 1921–1944”. Автор
пам’ятника — скульптор А. Борисенко.
5. Об’єкти культурної
спадщини за видом
“садово-паркове мистецтво”
На цей час на території смт Сатанів на обліку
перебуває одна пам’ятка садово-паркового мистецтва національного значення — “Сатанівська
перлина”.
Розташований парк на північно-західній околиці селища. Його було закладено Городоцьким
дослідно-експериментальним заводом як базу відпочинку та рекреаційну зону у 1984 р. Дендрофлору парку представляють 400 видів і форм дерев та
кущів, трав’янистих рослин екзотичного походження. На території парку є три джерела мінеральної
води. Варто зазначити, що паркові насадження, які
підросли за 20 років, почали перекривати панорами на замок, який з давніх часів був домінуючим у
краєвиді Сатанова. Окрім того, коренева система
дерев може руйнувати підвалини замкових споруд,
що є вкрай небезпечним.
Парк розташовано на досить стрімкому схилі лівого берега р. Збруч, отже до панорам парку
включено краєвиди численних вигинів річки. Розпланування нерегулярне.
Підсумовуючи, можна сказати, що нерухома
культурна спадщина смт Сатанів багата та розмаї
та, що створює, з одного боку, типовий культурний ландшафт подільського містечка, з іншого —
формує саме його неповторний оригінальний образ, а також становить потужний туристичний та
рекреаційний потенціал цього селища (у додаток
до бальнеологічного). Усе зазначене вище робить
актуальним затвердження та впровадження в дію
“Історико-архітектурного опорного плану смт Сатанів Хмельницької області з визначенням меж та
режимів використання зон охорони пам’яток та
історичних ареалів”, метою розробки якого й було
забезпечення збереження як окремих пам’яток та
об’єктів культурної спадщини, так і традиційного
середовища смт Сатанів.
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тельным исследованиям одного из древнейших населенных пунктов Подолья — Сатанову, который впервые упо
минается в письменных источниках уже в начале XV в.
Первым этапом такого изучения являются натурные исследования, предполагающие проверку наличия и современного технического состояния объектов культурного
наследия, находящихся на государственному учете, выявление объектов, имеющих историческую, архитектурную, культурную ценность и заслуживающих постановки
на государственный учет, а также анализ традиционной
среды исторического населенного места. Результатом
этой работы стал историко-архитектурный опорный план
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Annotation. The article is devoted to the historical and
urban planning study of one of the oldest settlement — Satanov, which was first mentioned in written sources already
in the beginning XV century. The first stage of this study
are the full-scale study, involving checks for and modern
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Повоєнний період містобудівного
розвитку Полтави за історико-архівними
дослідженнями
Анотація. У статті вперше розглядаються найважливіші планувальні зони Полтави та першочергові заходи з
відновлення і будівництва міста у повоєнний період за історико-архівними містобудівними дослідженнями, проведеними у 2011 році інститутом “УкрНДІпроектреставрація” з метою розробки “Спеціальної науково-проектної
документації для визначення історичних ареалів та меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури
і містобудування”.
Ключові слова: центр м. Полтави, Кругла площа, Центральна площа, Привокзальна площа, Червона (Соборна)
площа, вулиця Жовтнева.

Вивчення та аналіз планувальної структури
м. Полтави засвідчує, що у повоєнний період важливу роль відігравали проектно-планувальні документи, які визначили подальший розвиток та
забудову міста.
З 18 вересня 1941 року Полтава під час Другої
світової війни перебувала під окупацією фашистських загарбників аж до визволення міста радянськими військами у вересні 1943 р. Протягом трьох
днів Полтава “палала”. Згоріла чудова будівля
краєзнавчого музею, зокрема й обласний архів, де
були зібрані “незліченні скарби світової та української культури”. Згоріли театр ім. М. В. Гоголя,
художній музей, будинок-музей В. Г. Короленка,
а також унікальна пам’ятка дерев’яного зодчества
ХVІІІ ст. — Покровська церква. В місті “було знищено всі 83 промислові підприємства, електростанцію,
водогін, каналізацію, парки, школи, лікарні, дитячі заклади, кінотеатри, клуби, бібліотеки, всі установи. Збитки,
завдані місту, становили 1 мільярд 137 мільйонів крб.”
[20, с. 107–108].
За два роки німецької окупації Полтави були
зруйновані також залізничний вокзал ПолтаваКиївська, 400 житлових будівель, знаменитий ампірний ансамбль Круглої площі, цінні пам’ятки
архітектури, культові споруди та багато іншого
[1, арк. 3].
Про наслідки німецької окупації та втрати,
що їх зазнало місто за цей час свідчать перші планувальні документи 1944–1945 рр.: “План центру
м. Полтави з нанесенням зруйнувань по центральних кварталах” (1944 р., Управління головного архітектора
м. Полтави, міський архітектор Л. С. Вайнгорт),
де позначені спалені, підірвані будівлі та ті, які
підлягали відновленню: всього 53 будівлі; “План
Круглої площі в місті Полтаві з суміжними кварталами” (1944 р., міський архітектор Л. С. Вайнгорт),
на якому позначені спалені та цілком зруйновані
будівлі [2, арк. 43, 52]; “Опорний план м. Полтави.
Стан міста після визволення від німецьких загарбників
у 1943 р.” (1945 р., “Діпромісто”, автор проекту

(?). Коноплева, співавтор Л. С. Вайнгорт), на якому позначені території зруйнованих промпідприємств, території залізничного транспорту, зруйновані інженерні споруди, зруйновані будівлі, зруй
новані будівлі, що підлягають відновленню, архітектурні пам’ятки, що підлягають відновленню:
всього 57 будівлі [3, арк. 1].
У 1944 році, після звільнення Полтави від нацистів було розроблено схеми нових генеральних
планів та визначено першочергові заходи з відбудови і реконструкції міста. В основу міського плану
закладений радіальний характер планування, який
зберігається і в розроблених генеральних схемах
повоєнного періоду. В загальному плані відновлення і реконструкції міста одне з головних завдань
стосувалося архітектурно-планувальної організації
його історичного центру, особливо головної магістралі — вулиці Жовтневої (з 1944–1946 рр. —
Жовтневого Майдану) та ампірного ансамблю
Круглої площі.
З 1943 року містобудівними заходами в Україні
керувало Управління у справах архітектури при
Раді Народного Комісаріату УРСР, з 1946 — Рада
Міністрів УРСР, м. Київ), а державні установи “Діпромісто” (м. Полтава) та Управління головного архітектора м. Полтави (Л. С. Вайнгорт) здійснювали активні відновлювальні та містобудівні
роботи.
1944–1945 рр. Виконання першочергового
завдання щодо відновлення ампірного ансамблю
Круглої площі в Полтаві було відображене у першому наказі № 64 по Управлінню у справах архітектури УРСР начальника архітектора Г. Головка
від 29.08.1944 р.:
“Вважаючи на велике значення м. Полтави, як історичного, культурного і промислового центру УРСР, а
також з метою одержання кращого архітектурного рішення по відбудові ампірного ансамблю Жовтневого Майдану, Наказую: оголосити закритий конкурс на складання
форпроекту відбудови Жовтневого Майдану в м. Полтаві”
[4, арк. 2-2 зв., 21-2 зв., 55].
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Відповідно до конкурсу, проекти були замовлені Українській філії Академії архітектури УРСР
(м. Київ), інституту проектування міст “Діпромісту”
УРСР та Архітектурно-планувальній майстерні при
Управлінні головного архітектора м. Полтави. Члени журі: проф. М. Г. Зацепін — представник Полтавського відділення Спілки архітекторів, проф.
Я. А. Штейнберг — начальник відділу проектування цивільних споруд, проф. О. М. Вербицький
(1875–1958 рр.) — представник Української філії
АА УРСР та архітектор А. А. Тацій — керівник
проектної майстерні “Діпроміста”. Встановлено
премію в розмірі 5600 руб. та термін подання проектів до 31.12.1944 р.
Перший “Форпроект реконструкції і відновлення
Круглої площі”, датований 15.02.1945 р. (Українська
філія АА УРСР, автор — архітектор А. О. Колесниченко, архітектор (?). Ведерников). Проект виконаний на підставі програми від 31.08.1944 р. на складання форпроекту реконструкції центру Полтави,
затвердженої Управлінням у справах архітектури
УРСР. В основі проекту лежить уцілілий ансамбль
міського адміністративного центру — Круглої площі, що становить велику історико-архітектурну цінність. У центрі площі знаходиться парк, важливий
для м. Полтави як великий зелений масив. Посеред парку встановлено величну Колону Слави на
честь Полтавської битви (1805–1811 рр.), (автор —
архітектор Ж. Тома де Томон (1760–1813 рр.), за
участю скульптора Ф. Ф. Щедріна (1751–1825 рр.).
Сучасна забудова Круглої площі в основному триповерхова, здійснювалась одночасно на початку
ХІХ ст. у стилі ампір (під керівництвом губернського архітектора М. А. Амвросимова (1776–
1825 рр.) — А. Ш.). Головна вулиця міста Жовт
нева перетинає площу по діаметру.
Згідно з проектом реконструкції площі, передбачалося відновлення всіх існуючих будівель, які
становлять архітектурну цінність, в їхньому первісному вигляді. Великі розміри Круглої площі (350 м)
та невелика висота триповерхової забудови не
давали можливості вирішувати її як площу. Тому
в запропонованому проекті вона визначалася як
кільцева вулиця з несиметричним профілем. Для
розширення руху по ній додатково запроектовані
дві нові, паралельні вулиці. Довкола збереженого
Монумента Слави планували розширення майданчика з облаштуванням восьми радіальних алей, а по
обидва боки, вздовж основної магістралі міста —
вулиці Жовтневої — розташування двох басейнів
з фонтанами. Цей проект за рішенням Ради журі
конкурсу був схвалений, однак премію за “відносно кращий проект”, присуджено бригаді архітекторів Управління головного архітектора м. Полтави
(у складі — Л. Вайнгорта і Д. Литвинова) [4, арк.
2-2 зв., 21-2 зв., 55].
Закритий конкурс у 1944 році на складання
проекту реконструкції Жовтневої (Круглої) площі
передбачав розробку “Ескізного проекту відновлення та

надбудови” окремої адміністративної будівлі (облвиконкому), що позначена на “Схемі Круглої площі”
(“Полтавський Міськпроект”, автор — архітектор
М. Е. Онищенко). Не зважаючи на зруйновані внутрішні конструкції споруди, зовні вона збереглася і
є прикладом добре знайдених пропорцій монументальної та громадської будівлі. Згідно з проектом
при надбудові поверху головний архітектурний
задум порушується, архітектура будівлі суттєво знижується, а центральний портик втрачає масштабність. Зважаючи на це, надбудову згаданої будівлі
комісія Управління у справах архітектури УРСР
відхилила і проект, таким чином, не був схвалений.
Комісія висловила побажання щодо продовження
розробки проекту планування та забудови площі,
для чого були задіяні провідні архітектори [5, арк.
31-31 зв.].
Надалі, відповідно до умов конкурсу на складання проекту реконструкції та відновлення центру
м. Полтави і, зокрема, головної Жовтневої вулиці,
передбачалося створення проектів нових площ з
різнохарактерною забудовою. Так, у 1945 році було
розроблено “Проект Центральної площі” (“Діпромісто”, автор проекту — О. А. Малишенко, співавтор — Л. С. Вайнгорт), розміщеної по обидва
боки від головної магістралі міста на місці колишніх складів [6, арк. 5]. Проект передбачав забудову
площі громадськими будівлями, шляхом монументальної скульптури з увічненням В. І. Леніна та
Й. В. Сталіна для підсилення ідейного змісту композиції площі [7, арк. 113].
Того ж року “Діпромістом” розроблено “Проект Привокзальної площі”, який передбачав розпланування вільної території, прилеглої до залізничного вокзалу станції Полтава-Київська, (тут раніше
знаходилися “пустирі” після розчистки завалів
колишніх промислових споруд), з позначенням
зруйнованого вокзалу та запроектованого вокзалу, а також елементів благоустрою на розі вулиць
Зіньківської та Решетилівської (тепер — Маршала
Бірюзова) вулиць, які композиційно завершують
вулицю Жовтневу [8, арк. 6].
У 1946 році було розроблено “Конкурсний проект Червоної [тепер — Соборної — А. Ш.] площі
в м. Полтаві”. Першу премію отримали: автор
проекту Л. Вайнгорт, архіт. Д. Литвинов, а також
архітектори М. Онищенко, П. Черняхов, Д. Лябчук [9, арк. 4]. Проектом запропоновано на місці
давньої фортечної площі створити видовий парк з
партерною і високою зеленню, на самому початку
Жовтневої вулиці [10, арк. 112].
Окрім згаданої Центральної міської площі у
подальшому передбачалося створення районних
площ [11, арк. 8].
На формування планувальної структури міста суттєво вплинув перший “Генеральний план реконструкції міста Полтави” (1944 р., “Діпромісто”,
ГАП А. І. Станіславський, співавтор — архіт. (?).
Плоцкер), яким передбачено реконструкцію квар-
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талів у зоні завершення променевої системи міста
в північному напрямку та реконструкцію кварталу
в районі залізничної станції Полтава-Київська [12,
арк. 50].
1945 року розроблено першу “Генеральну схему планування міста”, (“Діпромісто”, автор — архітектор О. Малишенко, співавтор — Л. Вайнгорт),
яка передбачала територіальний розвиток міста
на південь, захід, північ з розплануванням нової
міської межі та запроектованої міської межі, територій залізниці, промислових об’єктів, кварталів
3–2–1-поверхового будівництва, існуючих та запроектованих зелених насаджень.
Згідно з наступним “Опорним планом з проект
ними лініями” (автори проекту — (?). Коноплева,
О. Малишенко, співавтор — Л. Вайнгорт) у розвитку міста передбачалися проектні лінії нового
розпланування на підставі попередньої схеми планування.
Відповідно до “Схеми першочергових заходів по
відновленню міста” (ГАП — О. Малишенко, співавтор — Л. Вайнгорт), яка визначила подальший роз
виток міста за рахунок прилеглих до нього територій населених пунктів (Юрово-Некрасівка, Червоний Шлях, Кривохатки, Островок, Очеретянка, Шпортівка), які формують сучасну територію
міста, з позначенням нових та реконструйованих
вулиць, розміщенням нової забудови вулиць, відновлюваних будівель, нових зелених насаджень,
інженерних споруд, мостів та підприємств, які підлягали “виносу” [13, арк. 2-4]. Водночас в місті
широко виконувались будівельно-відновлювальні
роботи, а саме: відновлення житлового будинку по
вул. Пролетарській, 73; розбір школи ім. І. П. Котляревського, на однойменній вулиці, № 33; реконструкція залізничного вокзалу станції Полтава-Пів
денна [14, арк. 27, 42, 44].
1946 року розроблено нову “Генеральну схему
планування м. Полтави” для подання М. С. Хрущову,
(автор проекту — О. Малишенко, співавтор —
Л. Вайнгорт, інженери-економісти — (?). Ярославський, (?). Вишатіна), якою передбачено розвиток
міста у західному напрямку та в бік сіл Рибці і Гожули, а на південь і південний захід — у напрямку
району, розташованого між селищами Шиловське
та Береківкою. Для забудови (за поверховістю)
м. Полтави, з населенням чисельністю 250 тис.
осіб, було визначено сельбищні території міста:
Північно-західний район, Північний район, Центральний район, Південний район, Червоний шлях
та Східний район. Окрім того, схемою було передбачено нове технічне устаткування території міста:
водопостачання, каналізація, енергопостачання.
Радіальний характер планування міста, закладений свого часу в основу міського плану, зберігається і в розробленій схемі, та отримує розвиток.
Згідно з проектом, забудова центрального району
міста передбачалася 3–4-поверховими будівлями,
інші райони — 1–2-поверховими будівлями. За-

гальна площа зелених насаджень запроектована у
розмірі 1450 га і охоплює: Парк Культури та відпочинку, Пролетарський (тепер Жовтневий) парк на
Круглій площі, Сонячний парк наприкінці Жовт
невої вулиці, невеликий видовий парк на Червоній площі, районні парки та сквери, закладати які
передбачалося на схилах усіх балок, непридатних
для житлової забудови.
У комплексі генерального проекту планування Полтави були розроблені “Першочергові заходи
по відновленню міста”, які сприяли проведенню,
в першу чергу, відновлення ансамблю Круглої
площі та житлової забудови в центральному районі міста — по вул. Жовтневій, Т. Г. Шевченка,
М. В. Гоголя та В. І. Леніна, а також будівництво
вокзалу станції Полтава-Київська та організація
Привокзальної площі, згідно з проектом. У подальшому передбачалося планування та попереднє озеленення території для Центральної міської площі,
озеленення території Парку культури і відпочинку,
а також закладання скверу на Червоній площі зі
встановленням пам’ятників та монументів, присвячених історії Другої світової війни. Насамкінець,
відведення під індивідуальне житлове будівництво
територій в Яківцях, Береківцях, Червоному шляху
та на схилах гір, придатних для забудови й озеленення [15, арк. 3-4, 7-13].
У майбутньому було враховано складання планувальних документів з реконструкції забудови і детального планування головної вулиці міста Жовт
невої.
Жовтнева (колишня Мостова, Олександрівська) вулиця з моменту свого виникнення до середини ХVІІІ ст. займала невеликий відрізок від
фортечної площі до нинішньої Комсомольської
вулиці (колишньої — Стрітенської), де знаходилась
давня кам’яна церква (Стрітенка), відома з кінця
ХVІІ ст., на місці ще давнішої дерев’яної церкви
на колишньому заміському кладовищі. На плані
Полтавської фортеці допетровських часів у середній частині вулиці до неї прилягають дві нерівні за
розміром площі. Саме середня її частина з площами вже тоді була адміністративним і громадським
центром міста
Початком нового періоду в історичному роз
витку вул. Жовтневої стало будівництво на території фортеці кам’яної Соборної дзвіниці Успенського собору (1789–1801 рр.), встановленої по
вісі вулиці. Ця пам’ятка архітектури — перший
композиційний орієнтир нового планування центру Полтави.
Другий композиційний орієнтир визначений
ампірним ансамблем Круглої площі. Ці два пункти — Соборна дзвіниця та Монумент Слави —
намітили не тільки протяжність запроектованої
Олександрівської вулиці, а й обумовили характер
її забудови.
Таким чином, головна Жовтнева вулиця в
м. Полтаві, поруч з Круглою площею і запроекто-
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ваною Червоною (Соборною) площею є композиційним елементом планування всього міста.
До першочергових заходів відновлення забудови вулиці належить “Схематичний план Жовтневої
вулиці з позначенням розгортки її кварталів” (розроблений “Облкомунпроектом”, архітектор М. Се
микін, співавтор архітектор — Л. Вайнгорт), на
якому нанесено розміщення фронтальної 4–3–2–1поверхової, 13-квартальної, забудови з обох боків
вулиці.
На замовлення Управління у справах архітектури УРСР був розроблений перший “Проект
реконструкції забудови Жовтневої вулиці” в межах від
Червоної площі до Сінної (тепер — Незалежності),
(виконавець — Управління головного архітектора м. Полтави). Проект реконструкції Жовтневої
вулиці мав бути узгоджений з генеральним планом реконструкції, розробленим “Діпромістом”.
Ним передбачене створення окремих проектів
реконструкції забудови вулиці, йдеться про цінні
пам’ятки містобудування й архітектури національного значення: “реконструкцію” Соборної дзвіниці
(1774–1801 рр.) (Охорон. № 582 0); “реконструкцію та опорядження” Червоної (Соборної) площі;
відновлення та реконструкцію кутових будівель;
реконструкцію кварталів, а також передбачалося
встановлення пам’ятника Т. Г. Шевченкові.
Отже, було заплановане повне відновлення
будівель історичного значення на Круглій площі (1810–1811, 1869 рр.) (охорон. № 577 2-8), —
“з додержанням їх первісної архітектури”; під час відновлення ампірного ансамблю — “зберегти стильову
єдність первісного задуму автора”; під час використання
існуючих будівель і проектування нових — “слід
додержуватися створення гармонійного архітектурного
ансамблю”; а щодо композиційної основи відновлювального центру міста — “зберегти архітектурний
зв’язок між головною домінантою площі — Монументом
Слави (1805–1811 рр.) (охорон. № 577 1) та іншими історичними пам’ятками ХVІІІ ст.”. Напрямок
Червона площа — Жовтневий парк — вважати як
композиційну вісь [16, арк. 2-3, 6-9].
1952 р. Під час розгляду колегією Управління
у справах архітектури УРСР ескізів розгорток та
проекту “Детального планування Жовтневої вулиці”
(“Діпромісто”), виявлено ряд недоліків, які мали
бути усунуті в проекті планування. На думку колегії, історично створений центр міста у вигляді
круглого парку з ансамблем будівель, які його оточують, не відповідав сучасним масштабам міста.
Формування центру фактично зосередилось на
значному просторі довкола згаданого парку. Особ
ливе значення має саме вулиця Жовтнева, яка є
головним композиційним діаметром планування
всього міста і складається з декількох відрізків та
ансамблів, нових і старих площ. Саме вони, разом
з парками створюють цілісну просторову композицію з розмаїтою забудовою на окремих її ділянках.
Таким чином, Жовтнева вулиця розділена на два

яскраво виражені відрізки: від Червоної (Соборної)
площі до Круглої включно — давня частина, де в
основному сформувалась забудова у 2–3 поверхи;
і новіша, запроектована — від Круглої площі до
вокзалу станції Полтава-Київська, де знаходилися
пустирі та стара одноповерхова забудова. Для підсилення ідейного змісту архітектури магістралі і
більшої виразності площ, бульварів, скверів планували використати усі засоби художнього впливу:
скульптуру, монументальний живопис, малі архітектурні форми. При розробці проектів забудови
вулиці Жовтневої звертали увагу на “ансамблевість
усіх площ”, які прилягають до неї. Отже, нами проаналізовані основні архітектурно-планувальні зав
дання, що ставилися під час розробки детального
планування вулиці Жовтневої упродовж 1946–
1952 рр. [17, арк. 111–114].
Таким чином, аналіз планувальної структури
Полтави і композиція історичного центру міста,
особливо вулиці Жовтневої та ансамблю Круглої
площі, у повоєнний період не змінили планувальної структури міста, висунутої генпланом поперед
нього століття, а навколишня забудова житловими
та громадськими будівлями, яка в основному зберегла свій первісний вигляд, дозволила визначити
охоронні зони регулювання забудови території та
ландшафту.
1956 року затверджено “Проект планування міста Полтави протягом проектного періоду (на
20–25 рр.)”, виконаний на підставі скоригованого
проекту планування м. Полтави 1948 року (автори — О. Малишенко, Л. Вайнгорт та ін.), в якому визначено “Основні положення проекту планування
міста Полтави”.
Згідно з проектом передбачалося: державне будівництво в основному здійснювати в центральній
частині міста, або на місцях з мінімальним знесенням малоцінних одноповерхових будинків. Окрім
Центрального району капітальне будівництво виконати в районі Павленки та на півдні міста — в
районі Київського шосе. Індивідуальне будівниц
тво реалізувати на периферії, в північній частині
міста — в колишніх селах Кривохатки, Червоний
шлях, а також на Подолі, на схід від р. Ворскли та
в південно-західній частині міста. В основі проекту
планування: “— зберегти в основному існуючу мережу
вулиць міста, яка історично склалася”, а для покращення умов транспортного зв’язку між районами
міста, доповнити мережу вулиць новими вулицями,
згідно з проектом планування.
Першочерговими заходами передбачалося:
будівництво в основному 4-поверхових будинків
на вільних від забудови ділянках у центральній частині (вул. Ф. Е. Фрунзе) та в південно-західній частині (у новому житловому масиві) міста; будівництво 2–3-поверхових будинків на вільній від забудови території в районі Павленки, по вул. Т. Г. Шевченка і прилеглих до багатоповерхової забудови
кварталах; будівництво 1–2-поверхових індивіду-
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альних будинків — на периферії міста, яка увійшла
до міських меж і формує сучасну територію міста.
Проект планування Полтави був погоджений Держпланом УРСР та пропонований до затвердження
Радою Міністрів УРСР [18, арк. 8–10, 14–15, 17,
26–30].
За 30 наступних років закладена в центральній
частині міста планувальна структура у подальшому
не розвивалася. Для розширення містобудування
Полтави було прийнято систему планування мікро
районів на вільних територіях, а також йшлося про
забудову їх за типовими проектами із включенням нових центрів громадського та торговельнопобутового призначення.
1978 року розроблено “Проект детального планування центру м. Полтави”, що відповідав тодішнім
містобудівним вимогам і був виконаний на підставі
затвердженого у 1965 році “Другого післявоєнного генерального плану м. Полтави”, (“Харківпроект”), який
передбачав подальший розвиток здійснювати за
рахунок вільних промислових територій на південному заході міста (Супрунівського промвузла,
Південного промвузла); а також на підставі проекту
розміщення черги будівництва (1974 р.) — на період
1976–1980 рр. [19, арк. 3–4], що, таким чином, завершує собою детальне планування найважливіших планувальних зон міста.
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Аннотация. В статье впервые рассматриваются важнейшие планировочные зоны Полтавы и первоочередные
мероприятия по восстановлению и строительству города
в послевоенное время на основании историко-архивных
градостроительных исследований, проведённых в 2011
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Поле Берестецької битви:
заходи щодо збереження Михайлівської
та Георгіївської церков
Анотація. В даній статті розглянуто проблему збереження пам’яток архітектури Михайлівської церкви XVII ст. і
Георгіївської церкви поч. ХХ ст. на території НІМЗ “Поле Берестецької битви”. В публікації описано: зовнішній
і внутрішній вигляд будівель; історію будівництва; проведені ремонтні й реставраційні роботи на цих об’єктах та
їхнє фінансування; зміни зовнішнього вигляду, привнесені під час цих робіт. Висвітлюються історичні події, що
мали вплив на пам’ятки, ставлення влади до цих пам’яток у різні часи.
Ключові слова: Пляшева, Михайлівська церква, Георгіївська церква, ремонт, реставрація, живопис.

Михайлівська й Георгіївська церкви знаходяться на території Національного історико-мемо
ріального заповідника “Поле Берестецької битви”
в с. Пляшева Радивилівського району Рівненської
області й цікаві тим, що мають оригінальну архітектурну форму і за час свого існування стали
свідками багатьох історичних подій.
Михайлівська церква — тризрубна, триверха,
з ширшим центральним зрубом, відносно двох
інших зрубів, що утворює в плані форму пом’як
шеного квадрата з прямокутними зрубами бабинця
та вівтаря. Стоїть на кам’яному підмурівку. Східна
частина вівтаря — зі зрізаними кутами, що надає їй
гранчастої форми. Центральна баня, присадкувата,
розміщена на восьмигранному барабані, а її маківка — на глухому ліхтарі. Всередині підкупольний
простір розкритий. Верх вівтарної частини має змінену форму — цибульчасту, витягнуту, внутрішній
простір також розкритий до глухого ліхтаря. Верх
над бабинцем — каркасний, з плескатою стелею
всередині. У північно-західному куті на другий поверх бабинця ведуть сходи. До західної частини

Іл. 1. Михайлівська церква. Середина XVII ст.
Фото А. Мізерного

бабинця добудовано ґанок, на який ведуть великі
цементні сходи.
Церква оперезана піддашшям, яке покрите
ґонтою. Зруби церкви над опасанням також покриті ґонтою. Бані (покриті бляхою й пофарбовані
зеленою олійною фарбою) увінчані золоченими
хрестами. Сходи посередині церкви ведуть до підземелля, яке з’єднує Михайлівську церкву з Георгіївським храмом, де у саркофагу покояться останки
козаків [9, с. 3].
Варто також сказати, що в церкві знаходиться
традиційний, п’ятиярусний, симетричний відносно
центральної осі іконостас XVIII ст., який неодноразово перемальовували.
Церкву було закладено 1650 року під керівництвом настоятеля Івана Береговича у сусідньому
з с. Пляшева селі Острів (урочище Попів Горб)
на правому березі р. Пляшівки. Таке розташування вберегло її від сплюндрування під час бойових
дій під Берестечком, і відступу військ 10 липня
1651 р.
За переказами, у Михайлівській церкві перед
битвою молилися Богдан Хмельницький та коринфський митрополит Йоасаф з ченцем Павлом.
Останніх було вбито й пограбовано польським
шляхтичем під час бою 30 червня 1651 р. в козацькому таборі, а пізніше, за наказом короля Яна ІІ
Казимира, поховано у Михайлівській церкві. Їхні
останки було знайдено в урочищі Попів Горб та
ідентифіковано львівським археологом Ігорем Кириловичем Свєшніковим 1971 року [13, с. 52].
Упродовж свого існування церква зазнавала
певних змін. Коротко зупинимося на деяких з них.
Так, у 1737 р., встановлюючи в церкві іконостас, який виявився зависоким, було усунуто два
східні паруси під центральною банею.
Через сто років, у 1839 році його було забруд
нено і, до того ж він ймовірно не задовольняв смаків священика, сформованих під впливом російського класицизму, до того ж підгнили підвалини
й потребували заміни. Підвалини замінили, настелили нову підлогу, а іконостас зазнав першого
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перемальовування. Ймовірно, що в цей час було
замінено окремі ікони намісного ряду іконостаса:
Ісуса Христа і Богородиці [8, с. 4].
У 1854 р. відбулося підняття верху над східною
банею і покриття його бляхою, до того ж нову стелю поміняли і, вірогідно, облаштували хори.
У 1860–1862 рр. бляхою покрито верхи над
навою і вівтарем, піднято верх над вівтарем, а стіни
кожухували ґонтами.
В 1890-х рр. стіни церкви обшальовано вертикально дошками і пофарбовано олійними фарбами, а також зняте піддашшя [9, с. 4].
У 1907 р. у с. Острів закладають нову церкву,
та припиняють богослужіння у старій [8, с. 4].
Через рік, у 1908 р. архімандрит Віталій (Максименко) з Почаєва ініціює побудову на місці Берестецької битви храму-пам’ятника та монастиря,
присвяченого пам’яті про полеглих козаків і починає збирати кошти. Відомо, що найбільшу пожерт
ву зробив директор фірми “Сава Морозов” Іван
Колесников — 50 тис. карбованців, а також місцеві селяни, які до того ж були основною робочою силою на будівництві. Розуміючи важливість
цього проекту і можливість використати його у
пропаганді великодержавних цілей, цар Микола ІІ пожертвував на будову 25 тис. карбованців
[14, с. 159].
Проект головного храму-пам’ятника — Геор
гіївської церкви, яка мала стати центральною спорудою архітектурно-меморіального ансамблю “Козацькі Могили” у с. Пляшева в урочищі Журавлиха — створено архітектором Василем Максимовичем Максимовим, учнем Олексія Вікторовича
Гусєва (академіка Петербурзької академії мистецтв).
Безпосереднім виконавцем його задуму обрали визначного архітектора-будівельника Володимира
Леонтович. Саме завдяки йому в 1910–1914 рр.
було сформовано цей архітектурно-меморіальний
ансамбль [4, с. 6].
Георгіївська церква — цегляна, семибанна,
хрестово-купольна в плані, заввишки 28 м. Західний фасад відкритий великою аркою, що вгорі
завершується дворівневим фронтоном, боки якого
декоровані волютами, а верх увінчаний маленьким
куполом з хрестом. На стіні під аркою — одноярусний, виконаний з червоного кварциту і чорного лабрадориту з Житомирщини іконостас з
царськими вратами та бічними дверима; увесь простір над ними заповнює композиція “Голгофа”, намальована І. Їжакевичем на металевих листах, хоча
за проектом вона мала бути викладена мозаїкою.
Ікони намісного ряду іконостаса були виконані на
цинкових листах також І. Їжакевичем. Під іконами намісного ряду — зображення георгіївських
хрестів, що нагадують про посмертне присвоєння трьомстам козакам-героям Берестецької битви
у 1914 р. звання георгіївських кавалерів. На фронтоні над аркою є ніша із зображенням лику Христа,
захищена напівкруглим мідним дашком. Зліва й

справа від арки на рівні другого поверху розташо
вані двоє аркоподібних дверей, що ведуть на невеликі балкони. За проектом Максимова споруда
мала бути великим вівтарем церкви під відкритим
небом. На чотирьох кутах трьохярусної церкви
знаходяться чотири двоярусні вежі. Перед фасадом
храму, під землею, на рівні його першого ярусу знаходиться гробниця, посередині якої — пустотіла
суцільно закладена козацькими кістками колона.
Праворуч і ліворуч від неї в нішах стін також складені людські кістки. З цього приміщення кілька
східців ведуть до підземної церкви Св. Параскеви, де навпроти іконостаса знаходиться саркофаг,
також заповнений кістками жертв Берестецької
битви.
Середній, наземний, ярус храму-пам’ятки займає Георгіївська церква, у стіни та стелю якої вмонтовано отворами назовні використані гільзи від артилерійських снарядів, що виконують ті ж функції,
що й глиняні голосники у давньоруських церквах
[7, с. 3]. Бічні сходи ведуть з Георгіївської церкви на
третій поверх — до церкви Бориса і Гліба, яка розташована на балконі, що розміщений вздовж північної, східної і південної стін храму; від середини
храму краї балкона замикає міцне цементове поруччя по периметру у формі літери “П”. За поруччям,
внизу знаходиться церква Св. Юрія. Цікаво, що
поверхня цього поруччя розмальована зображеннями Страстей Христових та Воскресіння Спасителя
[11, с. 269]. Живопис вівтаря церкви Параскеви
(був у дубовому кіоті) виконав художник Іван
Вольський. Вівтар Георгіївської церкви розписав
І. Їжакевич, а церкви Бориса і Гліба — московські
художники [12, с. 143].
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Іл. 2. Георгіївська церква. 1910–1914 рр.
Фото О. Борисюка
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Для відтворення історичного середовища часів
Берестецької битви Леонтович запропонував монахам перевезти з с. Острів до с. Пляшевої церкву
святого Михайла і заснувати монастир, для постійного догляду за меморіальним ансамблем. І вже у
1910 р. перші монахи поселилися тут [12, с. 97].
Влітку 1910 р. група науковців на чолі з І. Каманіним, оглядаючи поле битви, зафіксувала ветхий стан Михайлівської церкви, зокрема те, що
дошки, які прилягали до землі, підгнили й будова
тримається лише залізними скріпами. Було висловлено думку, що навряд чи вдасться здійснити заплановане почаївськими ченцями перенесення цієї
старовинної пам’ятки до місця спорудження храмупам’ятника Георгіївської церкви [1, с. 131]. Проте
талановитий архітектор Леонтович, все ж зумів
перевезти цю церкву навесні 1912 р.: її розібрали
на конструкції, повантажили на вози, перевезли
до с. Пляшева та заново склали. Дах перекрили
руберойдом, а зовнішню поверхню стін обшили
дошками горизонтально, а не вертикально, як було
раніше, а також прибудували навколо церкви де
рев’яне піддашшя, покрите ґонтою, що певною
мірою змінило її зовнішній вигляд. Михайлівський
храм, за проектом В. Леонтовича, було з’єднано
підземним переходом з підземною гробницею в
Георгіївському храмі завдовжки 50 м.
Під час Першої світової війни, яка перервала
будівельні роботи, монастир і церкви зазнали пограбування австрійськими, польськими військами
[12, с. 97].
Після війни монастир опинився на території,
окупованій поляками, які хоч були християнами,
чинили тиск на ченців і створювали перепони тисячам прочан у вшануванні загиблих козаків. Влада
була дуже занепокоєна стрімким підйомом народного патріотизму і в 1935 році 10 червня волинський воєвода Юзефський своїм указом заборонив
“будь-які походи і зібрання на “Козацьких Могилах” та змусив настоятеля замурувати входи до
підземної гробниці [6, с. 63]. Ця заборона призвела
до зменшення грошових надходжень, але, незважаючи на матеріальні труднощі, братія монастиря
в 1930-х рр. власними силами зуміла полагодити
обидва храми, які потребували ремонту.
Під час більшовицької окупації Західної Ук
раїни у 1939–1941 рр. Михайлівська і Георгіївська
церкви від бойових дій не постраждали, але визво
лителі обклали братію високими, майже грабіжницькими податками, мало що залишаючи на утримання будівель [10, с. 59]. З приходом нових окупантів — німецьких нацистів — ситуація спочатку
трохи покращилась, навіть, дозволили відкрити
підземну гробницю, та невдовзі і вони показали своє справжнє обличчя, вчиняючи утиски на
монастир. А в 1944 р., відступаючи під натиском
радянських військ, німці обстріляли територію меморіального комплексу, де в підземних переходах
ховалися місцеві селяни: один снаряд збив фрон-

тон з малим хрестом, інший вдарив в ікону Спаса
Нерукотворного, наступний — у лівий перший
купол церкви, знісши хреста з Георгіївської церкви, а ось Михайлівська церква у цей час дивом не
постраждала [12, с. 146].
Використавши церкву для своїх потреб під
час Другої світової війни, радянська влада пішла в
наступ на неї і в мирний час. Так, у червні 1954 р.
монастир було переведено з підпорядкування Почаївської лаври у статус звичайної парафії, що
прокладало шлях до швидкої її ліквідації [5, с. 17].
І вже у 1957 р. за дорученням Ради Міністрів УРСР
було створено групу спеціалістів для подання пропозицій щодо обмеження діяльності духовенства
та релігійних об’єднань. Упродовж 1950–1956 рр.
у скиті проживало 12 монахів, в яких було власне господарство і земля. Але, в результаті роботи
комісії у 1958 р. монастир було обкладено такими
податками на будівлі та монастирські угіддя, що
підірвали його економічно, й наприкінці цього ж
року його було закрито. Однак настоятель монастиря архімандрит Антоній (Лящук) у 1956–1958 рр.
ще встиг провести досить масштабні реставраційні
роботи. Він запросив художників: Олександра Корецького (з м. Горохова) та Пилипа Трохимлюка
(з м. Почаєва) для поновлення розпису інтер’єру Георгіївської церкви. Було відновлено купол і
хрест, та пофарбовано ззовні олійними фарбами
Михайлівську церкву. Загалом, виконано великий
обсяг роботи, проте це було не до вподоби партійним чиновникам, і тому після шаленого гоніння
у 1958 р. церкву закрили [2, с. 56].
Наприкінці 50-х – у першій половині 60-х рр.
ХХ ст. над козацькою святинею на території острова Журавлиха відбувалася найлютіша наруга за
всю її історію: місцевий голова колгоспу з характерним прізвищем Пастух “дбайливо” використав
приміщення меморіального комплексу для розведення курей та кролів і, навіть, всіляко заохочував
розбирати церкви на будівельний матеріал, але
бажаючих не знайшлося.
13 вересня 1960 р. група української інтелігенції на чолі з Б. Харчуком, відвідавши “Козацькі
Могили”, була шокована побаченим і пізніше в
“Литературной газете” опубліковано лист-протест,
підписаний М. Рильським, М. Стельмахом, Ю. Збанацьким та ін. “Так ли следует охранять исторические пам’ятники”, який змусив радянську владу переглянути своє ставлення до святині. Через
деякий час ферму забрали, а в 1965 р. комплекс
підпорядкували Рівненському краєзнавчому музеєві, навели порядок на території заповідника,
ще раз пофарбували ззовні Михайлівську церкву і
17 червня 1967 р. тут відкрили першу експозицію
музею “Козацькі Могили”, який став відділом рівненського краєзнавчого музею. Завідувачем відділом призначили П. Я. Лотоцького [5, с. 17]. Цього ж року прокладено дорогу до меморіального
комплексу і облаштовано територію. З цього часу
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пам’ятки архітектури перебували під дбайливим
доглядом працівників музею.
Перша професійна реставрація живопису
І. С. Їжакевича виконана київськими реставраторами А. Й. Маромпольським та Т. Ф. Чеснєйшим у
1972 році. Упродовж року відреставровані композиція “Голгофа”, ікони, Царські врата, Архангельські двері зовнішнього іконостаса. Загальна вартість
виконаних робіт становила шість тисяч карбованців. Постановою Ради Міністрів Української РСР
від 6 вересня 1979 року Георгіївську церкву визнано пам’яткою архітектури. З кожним роком зростала кількість відвідувачів музею, що дало змогу
домогтися від влади виділення значних коштів на
проведення ґрунтовної реставрації архітектурних
пам’яток. Працівники львівського інституту Укр
проектреставрація восени і взимку 1985 р. провели обміри споруд, склали дефектний акт та підготували кошторис на виконання робіт. У 1986 р.
художник-реставратор Зіновій Крок з двома помічниками демонтували іконостас Михайлівської
церкви й відправили на реставрацію до Львівської
реставраційної майстерні, якою керувала Ніна Присяжна; там його реставрували до 1990 р.
У цей час було проведено дослідження іконостаса і випущено проект його реставрації. В процесі роботи укріплено ґрунт і фарбовий шар на
іконах, різьбі і конструкції іконостаса. Частково
знято старі нашарування розписів з ікон намісного,
празникового, апостольського, пророчого рядів
та відтворено заново ікони ряду пределли. Було
усунено пофарбування бронзою та алюмінієм з
різьблення, а також знято олійний розпис з фону
намісного ряду іконостаса [8, с. 5]. Навесні 1987 р.
перекрито куполи і позолочено хрести Георгіївської церкви. У Михайлівській церкві кожухували
ґонтою ззовні і помалювали олійними фарбами
зсередини. На позолоту хрестів Георгіївської церкви було витрачено 233 грами сусального золота,
а вартість робіт становила 27 тисяч карбованців.
Після цього реставраційні роботи було згорнено через припинення фінансування, яке здійснювалось із обласного бюджету. Загальна вартість
ремонтно-реставраційних робіт становила 250 тис.
карбованців.
До 340-ї річниці Берестецької битви знову виділили кошти для проведення ремонтних робіт
у гробниці Георгіївської церкви: відремонтовано
підземний перехід, встановлено ковельськими майстрами кований світильник та перекладено гранітну
підлогу в гробниці [3, с. 74].
У 2001 році з наближенням 350-ї річниці Берестецької битви з обласного бюджету виділено
1,2 млн. грн на ремонтно-реставраційні роботи
Державного історико-меморіального заповідника
“Поле Берестецької битви”. На ці кошти: в Георгіївській церкві замінено двері, на кам’яну підлогу
покладено плитку, а в 2003 р. львівські реставратори поновили живопис І. Їжакевича. Частина з

Іл. 3. Іконостас Михайлівської церкви. ХVII ст.
Фото А. Мізерного

цих коштів витрачена на заміну ґонтової покрівлі
та підлоги, пофарбування куполів Михайлівської
церкви.
У 2004–2008 рр. проведено реставрацію трьох
ярусів іконостаса і царських врат Михайлівської
церкви. Також здійснено: укріплення ґрунту і фарбового шару на всій поверхні ікон і тла іконостаса;
знято поверхневі забруднення і потемнілу лакову
плівку пізніших написів; виконано різьблення на
тлі ікон, реставрацію дияконських дверей; виготовлено нові колони намісного та апостольського
рядів й обрамлення деяких ікон іконостаса, використовуючи відповідні аналоги.
Решта ікон ще чекають на реставрацію. У
перспективі — здійснити доповнення втрачених
фрагментів декоративного різьблення й нанесення
позолоти та посріблення на нових фонах ікон і
різьблених елементах іконостаса. Деякі втрачені
фрагменти живопису будуть реконструйовані з дотриманням авторського колориту та стилю малювання. Після цього планується покриття ікон, фону
іконостаса та зворотної їх частини захисним шаром [8, с. 13]. Проектна вартість робіт оцінюється
приблизно у 500 тис. гривень.
Також необхідно реставрувати велику картину
І. Їжакевича “Голгофа” площею 58 м2, розташовану на західному фасаді Георгіївської церкви, намальовану на цинкових листах, оскільки вона постійно піддається атмосферним впливам і швидко
нищиться. Зауважимо, що нижня частина картини
найбільше піддалася корозії й деформації, бо мало
захищена аркою фасаду церкви. Конструктивні
елементи, що тримають картину на стіні, внизу
зруйнувалися, а листи металу повигинались назовні; фарба на половині поверхні картини полущилась і спотворює вигляд.
У 2009 р. ДП “Укрзахідпроектреставрація”
складено проект реставрації і кошторис реставраційних робіт на картину “Голгофа”, згідно з яким
на реставрацію потрібно 3,2 млн. гривень (в розцінках 2009 р.). Також реставрації потребують деякі
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настінні розписи всередині Георгіївської церкви
та живопис зовнішнього іконостаса на фасаді
церкви.
Отже, Михайлівська церква — пам’ятка української сакральної архітектури XVII ст. — за увесь
час свого існування в процесі перебудов і допов
нень частково втратила первісний вигляд, але набула рис, які узгоджуються з регіональними ар
хітектурно-будівельними традиціями народного
зодчества ХІХ – поч. ХХ ст.
Георгіївська церква — пам’ятка архітектури
початку ХХ століття за свою історію пережила не
мало вандалізму, зберігшись в первісному вигляді.
Зауважимо, що тут було проведено ряд ремонтів,
реставрацій, спрямованих на відновлення настінних
розписів і живопису, але ще залишилось чимало
не відреставрованого. Так, негайної реставрації потребує картина І. Їжакевича “Голгофа” і зовнішній
кам’яний іконостас. В цілому на сьогоднішній день
співробітниками музею, реставраторами, місцевими жителями виконано величезний масив копіткої
та витратної роботи для збереження цієї унікальної
споруди, завдяки чому вони перебувають у задовільному стані.
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Поле Берестецької битви:
заходи щодо збереження
Михайлівської та Георгіївської
церков
Александр Борисюк
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема
сохранения памятников архитектуры Михайловской
церкви XVII в. и Георгиевской церкви начала ХХ в. на
территории НИМЗ “Поле Берестецкой битвы”. В публикации описывается: внешний и внутренний вид зданий; история строительства; проведённые ремонтные и
реставрационные работы на этих объектах и их финансирование; изменения внешнего вида, привнесенные во
время этих работ. Освещаются исторические события,
имевшие влияние на памятники; отношение власти к
этим памятникам в разные времена.
Ключевые слова: Пляшева, Михайловская церковь,
Георгиевская церковь, ремонт, реставрация, живопись.
Berestechko battle field:
Measures to preserve the St. Michael
and St. George churches
Olexandr Borysiuk
Annotation. In this article considers the problem of preservation of monuments St. Michael’s Сhurch XVII century
and St. George Church begin тhe XX century on the territory NIMZ “Berestechko battle field”. This publication
describes: exterior and interior of buildings; story buildings;
performed repair and restoration work at these objects and
their financing; changes in exterior, introduced during these
works. Highlights the historical events that influenced the
monument; the government’s attitude to these attractions
at different times.
Key words: Plyasheva, St. Michael’s Church, St. George’s
Church, repair, restoration, painting
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