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Обов’язковими умовами не лише для існування,
а й економічного і культурного розвитку людської
цивілізації є вирішення екологічних проблем, що
постійно виникають, та збереження культурної спадщини. Усвідомлення цього не лише окремими країнами, а й об’єднаними світовими спільнотами призвело до того, що дані завдання поступово стають
об’єктами міжнародного правового регулювання.
За останню чверть століття у світі було вироблено налагоджену нормативно-правову систему для
охорони культурного надбання та співпраці країн
у цій галузі. Спочатку необхідність такої діяльності
безпосередньо пов’язували з наслідками військових
конфліктів. Так, першими кроками на цій стезі були
юридичні принципи, прописані в Гаазьких конвенціях 1899 та 1907 років, що започаткували практику
мирного врегулювання спорів між країнами. Наступним етапом стала Афінська хартія 1931 р. — нарада
з питань відновлення історичних будівель, що ввела
поняття “міжнаціональної спадщини”.
Ще один документ — “Договір про захист художніх і наукових закладів та історичних пам’яток”,
відомий в науково-правовій літературі як Пакт Ре
ріха, підписаний у Вашингтоні у 1935 р. представниками 21 країни. Це був перший міжнародноправовий акт, присвячений охороні нерухомих
пам’яток культури, який будучи універсальним міг
втілюватися в життя як на міжнародному, так і на
локальному рівнях. Особливості цього документа
(автор якого російський художник, письменник,
вчений та громадський діяч Ніколай Еріх) полягають в тому, що: охорона та захист культурних
цінностей ставали пріоритетами навіть під час військових дій; вводилася реєстрація пам’яток; держави були зобов’язані дотримуватися міжнародних
норм з цього питання; вводився принцип охорони
державою пам’яток іноземного походження, що
знаходяться на її території [1].
Після Другої світової війни, під впливом інтеграційних та глобалізаційних процесів світове

співтовариство знову об’єдналося для захисту культурного надбання від природного та людського
впливу. Питома вага у галузі вироблення правової
бази для цього завдання — конвенції та рекомендації — розроблені міжнародними інституціями,
зокрема Організацієї Об’єднаних Націй з питань
освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) та Міжнародною радою з охорони пам’яток та історичних місць
(ІКОМОС) [2]. Остання в основу своєї діяльно
сті поклала принципи, прописані в Міжнародній
хартії з охорони й реставрації нерухомих пам’яток
і визначних місць (Венеціанській хартії) 1964 р.
Виходячи з положення, що культурна спадщина
кожного народу — невід’ємна складова всесвітньої
духовної скарбниці людства, в Хартії йдеться про
збереження, консервацію та реставрацію історичних і культурних пам’яток, які мають здійснюватися
на загальноприйнятих нормативних засадах [3].
У 1956 р. ЮНЕСКО було прийнято Рекомен-

дацію, якою визначається застосування міжнародних засад щодо археологічних розкопок. У ній було

дане визначення поняттю “археологічні розкопки”:
“В настоящей рекомендации понятие “археологические
раскопки” относится ко всем поискам археологических
остатков, независимо от того, проводятся ли эти поиски
путем земляных работ, путем систематического обследования поверхности, или же путем обследования дна или
подпочвенных слоев внутренних или территориальных вод
того или иного государства-члена”; прописані правила
захисту археологічної спадщини та зазначені органи охорони археологічних розкопок [4].
Іншим документом стала Рекомендація щодо

збереження культурних здобутків, яким загрожує
небезпека внаслідок проведення суспільних або приватних робіт, схвалена на сесії Генеральної Кон-

ференції ЮНЕСКО в 1968 році. Створена під
впливом зростання будівельної активності, зокрема
і в районах історичних забудов, вона пропагує ідею
збереження, підтримання в належному стані та повернення культурного значення нерухомим об’єк
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там культурної спадщини завдяки реставрації, що
спирається на значну наукову базу. Особливо підкреслюється відповідальність окремої держави за
збереження та відновлення національних пам’яток
[5, c. 13–26].
У 1972 р. під егідою ЮНЕСКО була укладена
Конвенція про охорону всесвітньої культурної та
природної спадщини, яка набула чинності у 1975 р.

та лягла в основу формування концепції поєднання
всесвітньої культурної та природної спадщини.
У першій статті Конвенції було визначено поняття
“культурна спадщина”, до якої входять пам’ятки,
ансамблі та визначні місця (будівлі, архітектура та
археологічні ділянки); також було зазначено про
необхідність створення списків, до яких країни,
котрі приєднаються до Конвенції, надаватимуть перелік національних об’єктів культурної та природної спадщини; прописувалася структура системи
для виконання охоронних завдань — створювався
“Комітет всесвітньої спадщини”– Міжурядовий комітет
з охорони визначної культурної і природної спадщини загального значення [6]. Станом на 2005 р.
180 країн-учасниць Конвенції 1972 року визнавали
її чинність та обов’язковість дотримання.
Одночасно з цією Конвенцією Генеральною
конференцією ЮНЕСКО в Парижі у 1972 р. було
прийнято Рекомендацію щодо захисту культурної
та природної спадщини на національному рівні, у якій
йдеться не лише про об’єкти загальнолюдського
значення, а й про національну спадщину окремої
держави. У Рекомендації сформульовано та систематизовано комплекс заходів (наукові, технічні,
адміністративні, юридичні, фінансові), втілення в
життя яких на рівні кожної окремої держави мало
б суттєво покращити стан охорони об’єктів культурної та природної спадщини, зокрема й тих, що
не підпадають під дію Конвенції [7].
Ще одним документом, що заслуговує особли
вої уваги стала ухвалена в Найробі у 1976 р. Рекомендація щодо охорони історичних або традиційних ансамблів та їхньої ролі у сучасному житті. Важливість

цього документа підтверджує те, що в його обговорені взяли участь 70 експертів та дипломатичних
представників з 43 країн світу, 14 наглядачів, близько
20 гостей з Європи, Північної і Південної Америки, Азії та Африки. Розуміючи під “історичними або
традиційними ансамблями”: “будь-які сукупності будівель,
споруд і відкритих просторів, у т. ч. місця археологічних і
палеонтологічних розкопок, що складають людські поселення
в міській чи в сільській місцевості, цілісність і цінність
яких визнано з археологічної, архітектурної, передісторичної, історичної, естетичної чи соціально-культурної точок
зору” [8, с. 84–85] тут вперше прописано визначення
терміну “охорона”: “виявлення, захист, збереження, реставрація, відновлення, утримання в порядку та відродження до
життя історичних або традиційних ансамблів і навколишнього середовища” [9, c. 98].
У 1985 році Радою Європи було прийнято
Конвенцію про охорону архітектурної спадщини

Європи, згідно з якою всі країни-члени мають вести облік пам’яток, архітектурних ансамблів і визначних місць, що підлягають охороні та, таким
чином, запобігати спотворенню, руйнуванню або
знищенню об’єктів культурного надбання [10].
Доповненням до Венеціанської хартії стала
Міжнародна хартія про охорону історичних міст
(Вашингтонська хартія), ухвалена у 1987 р. А отже,
цей документ стосується охорони різних за розмірами історичних міст, що включають в себе не
лише архітектурну забудову, а й навколишнє середовище, природне чи створене людською діяльністю, від зростаючої в геометричній прогресії
урбанізації. Щоб забезпечити виконання головного
завдання — охорони того чи іншого культурного
об’єкта — пропонується скласти план, що ґрунтується на археологічних, історичних, архітектурних,
технічних, соціологічних, економічних дослідженнях. “План охорони має бути спрямований на забезпечення
гармонійного поєднання історичних кварталів із містом
у цілому. В плані охорони мають визначатися споруди
чи групи споруд, які потребують особливого захисту, ті,
охорона яких здійснюється за певних умов, і споруди, знесення яких допускається лише у виняткових випадках”
[11, c. 39].
У 1992 році Радою Європи було прийнято
Європейську конвенцію про охорону археологічної
спадщини, складовими якої визначено як нерухо-

мі, так і рухомі об’єкти: “споруди, конструкції, групи
будівель, місця з ознаками людської діяльності, рухомі
об’єкти, пам’ятки інших видів, незалежно від того, де
вони перебувають: на землі чи під водою” (п. 3, ст. 1).
У документі йдеться про необхідність забезпечення
національного та міжнародного обміну предметами археологічної спадщини з професійно-нау
ковою метою, запобігати незаконному обігові
предметів та нелегальним розкопкам, які, в свою
чергу, визначаються як “потенційно руйнівний” метод
дослідження [12].
У 1994 р. в японському місті Нара під егідою
міжнародних організацій ЮНЕСКО та ІКОМОС
було прийнято декларацію “Нарський документ про
автентичність”, що закріпила практику реставрації в рамках автентичності пам’ятки, з урахуванням
різноманітності світових культур [13].
Збереженню традиційної архітектури присвячена Міжнародна хартія з охорони традиційної архітектурної спадщини (Стокгольмська хартія) 1998
року. У ній йдеться про необхідність дослідження
та документації структури забудов з наступним збереженням матеріалів в архівах; можливості заміни
деталей та реставрації для пристосування до сучасного використання без порушення архітектурномистецького образу [14].
Зі здобуттям незалежності Україною ратифіковано більшість міжнародних документів з охорони
культурної спадщини ЮНЕСКО та Ради Європи. У жовтні 2000 року на конференції в Ризі, де
були присутні і делегати з України було прийнято
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Ризьку хартію про автентичність та історичну
реконструкцію культурної спадщини, в якій йшлося

про те, що “утримання та ремонт об’єктів культурної
спадщини мають сьогодні стати головними видами робіт з
консервації”. Визнаючи “… копіювання культурної спадщини... підміною свідчення минулого”, було дозволено
реконструкцію пам’яток після стихійного лиха та
в країнах, що здобули свою незалежність і відбудовуються [15]. Ще одним подібним документом
стала Міжнародна хартія з охорони та реставрації
архітектурно-містобудівної спадщини (Краківська
хартія), що визначила “контроль середовища, підтрим-

ку, ремонт, реставрацію, реновацію і реабілітацію (ревалоризацію)” як можливі способи охорони. Водночас
було зазначено про мінімальне втручання під час
реставрації в архітектурні комплекси та археологічні розкопки [16].
В національному законодавстві також напрацьовано значну нормативно-правову базу. До появи основоположного Закону України “Про охорону
культурної спадщини” у 2000 році в нашому законодавстві не було уніфікованої термінології в галузі
охорони пам’яток історії та культури. Зокрема, в Законі України “Про власність” культурна спадщина
визначається як “національні, культурні та історичні
цінності” (п. 3, ст. 1) [17]; у Законі України “Про
приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)” зазначено: “… будівлі або їх

окремі частини, які становлять національну, культурну
та історичну цінність…” (п. 4, ст. 2) [18] не можуть
бути приватизовані; в Законі України “Про приватизацію майна державних підприємств” дається визначення терміну “культурна спадщина” як “… національні культурні та історичні цінності…” (п. 2, ст. 5)
[19].
Положеннями Закону “Про охорону культурної
спадщини” були визначені терміни в галузі охорони
пам’яток, класифіковано об’єкти культурної спадщини, сформульовано основи системи управління
охороною історичних та культурних цінностей,
визначено порядок занесення об’єкта культурної
спадщини до загальнодержавного реєстру чи його
вилучення, прописано особливості здійснення
права власності на такі пам’ятки, зазначені заходи
щодо охорони, реставрації, музеєфікації об’єктів та
відповідальність за порушення законодавства щодо
охорони культурної спадщини. Також, у Законі
було визначено порядок проведення археологічних розкопок: надання дозволів, обов’язки виконавця археологічних розвідок тощо [20].
Ще одним важливим є Закон “Про охорону археологічної спадщини”, який регламентує порядок
проведення наукових досліджень, зокрема в ньому
прописано вимогу отримання дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, в зонах охорони, в
історичних ареалах населених місць — відкритого
листа, що надає дозвіл на проведення розкопок, виданого Інститутом археології Національної академії

наук України. Також визначено права та обов’язки
як виконавця робіт, так і власника ділянки, на якій
здійснюються археологічні дослідження. Зокрема,
виконавець археологічних розвідок та розкопок,
зобов’язаний забезпечити збереження виявлених
об’єктів культурної спадщини та передачу рухомих
предметів зазначеній у дозволі відповідній установі,
ведення наукової документації, належну консервацію об’єктів культурної спадщини, упорядкування території після завершення робіт, а також, при
необхідності, оформлення знайдених об’єктів у
експозицію та підготовку матеріалів для їхньої державної реєстрації як пам’ятки [21].
До сфери охорони культурної спадщини в
національному законодавстві належить ще низка
законів, наприклад Закон “Про архітектурну діяльність” від 20 травня 1999 р. № 687-XIV, Закон “Про
основи містобудування” від 16 листопада 1992 р.
№ 2780-XII [22, c. 2–3], а також Постанови Кабінету Міністрів: “Про затвердження Порядку видачі
дозволів на проведення археологічних розвідок” від
13 березня 2002 р. № 316, “Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації” від 20 травня 2009 р. № 522,
“Про затвердження Порядку передачі наукової доку
ментації з дослідження археологічної спадщини” від

21 грудня 2005 р. № 1255 [23].
Отже, міжнародними документами у сфері
охорони культурної спадщини врегульовані такі
важливі моменти, як питання захисту культурних
цінностей у випадку збройного конфлікту, задекларовано проведення археологічних розкопок
таким чином, щоб максимально зберегти пам’ятку,
її цілісність та автентичність. А тому дуже важливо,
що Україною ратифіковано більшість документів,
ініційованих ЮНЕСКО, ІКОМОС, Радою Європи
та іншими організаціями. Базуючись на такому досвіді національне законодавство сформувало власну правову систему охорони культурної спадщини,
основоположними законами якої є Закони України
“Про охорону культурної спадщини” та “Про охорону
археологічної спадщини”. Проте існує ряд недоліків у цій сфері, зокрема декларативність окремих
норм, що утруднює їхнє втілення в життя, а також
неналагоджена система контролю за виконанням
законів.
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МЕжДУнароднОе И нацИональнОе
памяткоохрАннОе
законодаТЕЛЬство: крАткий оБЗОР
Ирина Борик
Аннотация. В статье анализируются правовые нормы
международного законодательства в области охраны
культурного наследия, отношение Украины к этим наработкам и уровень имплементации некоторых ратифицированных документов. Рассматривается состояние
развития национального памяткоохранного законодательства, его соответствие международным нормам.
Ключевые слова: культурное наследие, законодательство, хартия, закон.
international and national
monument protection laws:
BRIEF REVIEW
Iryna Boryk
Annotatiоn. In the article the analysis is made of legal
norms of international law in the field of protection of
cultural heritage, as well as the relation of Ukraine to these
developments and the level of implementation of some
of ratified documents. The state of development of the
national preservation legislation and its compliance with
international standards is observed.
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Анотація. Стаття присвячена історії виявлення фрескового розпису у луцькому кляшторі отців домініканців, який
є оригінальним первісним розписом католицької святині міста. Знахідка вважається особливо цінною ще й тому,
що фрески виявлені вперше в історії досліджень луцького комплексу отців домініканців.
Ключові слова: Державний історико-культурний заповідник у м. Луцьку, монастир домініканців, охоронний договір, фресковий живопис.

Старе місто у Луцьку, яке 26 березня 1985 року
було оголошене комплексом пам’яток Державного
історико-культурного заповідника у м. Луцьку є
унікальною пам’яткою монументального оборонного, культового та світського будівництв. 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.
Однією з найцікавіших пам’яток давнього
Луцька є комплекс архітектурних споруд отців домініканців, що складається з пам’ятки архітектури
місцевого значення “Костел монастиря домініканців”, охоронний № 283-м та пам’ятки архітектури
Національного значення “Келії монастиря домініканців”, охоронний № 80/1 [1, с. 9–10]. Історія
пам’ятки надзвичайно цікава.
Монастирський комплекс отців домініканців до сьогодні зберігся лише частково [2, с. 117].
Перші документальні свідчення про цей монастир
датовані кінцем XIV ст., коли коштом короля Ягайла, що прагнув утвердитися в новій католицькій
вірі, і великого князя Вітовта, на південній околиці
тодішньої міської території постає костел Успіння Пресвятої Діви Марії і монастир представників
першого католицького ордену в Луцьку — ордену
домініканців [3, с. 13]. Завдяки розташуванню він
виконував і військові функції, контролюючи русло
річки Стир з боку передмістя Гнідави, а пізніше й
підходи до оборонних башт Окольного замку.
Свого найвищого піднесення монастир досягає
у XVI ст. Тоді при ньому діяла міська латинська
школа, яка готувала кадри писарів, канцеляристів і
священнослужителів [4, с. 49–52]. Найвизначнішим
настоятелем обителі був відомий теолог і проповідник ксьондз Северин Любомчак, виходець з містечка Любомля на Волині. Єврей за походженням,
пріор Северин виявив себе як надзвичайно енергійний настоятель і зумів відкрити при монастирі папірню, монастирський бровар, корчму та шинок у
місті. Подальший розвиток домініканський конвент
переживав у XVIII ст. Поруч із старим комплексом
на погості давньої православної Троїцької церкви,
виростають корпуси нового кляштору і костьолу.

На плані Луцька 1795 р. показано вже два костели:
“костіол старой каменной” і “костьол внов заложенной каменной же”. Другий з них, вказаний на плані 1795 р.
як “внов заложенной” закінчено будувати й урочисто
освячено аж 1819 року. Тут діяли велика музична
капела, багата бібліотека і друкарня. Окрасою нового комплексу була висока костельна башта-дзвіниця з годинником-курантами, циферблати якого
виходили на всі чотири боки дзвіниці.
У домініканському костелі знаходився чудо
творний образ Матері Божої Луцької, подарований
у 1598 р. Папою Римським луцьким домініканцям,
яка, завдяки підтвердженим документально чудесам, була урочисто коронована 8 вересня 1749 р.
На цю подію до міста з’їхались численні делегації
католицького духовенства, у терміновому порядку
було збудовано навіть новий міст, що вів до міста
з передмістя Гнідави.
Однак загальноміська пожежа 1845 року стала
фатальною для цієї духовної обителі. У 1847 р.
монастир закривають, а вцілілі ікони переносять
до католицького кафедрального собору Св. Петра
і Павла (на жаль, під час пожежі комплексу 1926 р.
чудотворний образ Матері Божої Луцької згорів).
У новому приміщенні монастиря російська
влада розмістила шпиталь, а в костьолі — військовий склад. Будівлі старого комплексу, за винятком
фрагмента мурів, розібрали на цеглу. Трохи згодом, у 1890 р., щойно відроджене Луцьке братство
отримало від військової адміністрації дозвіл розібрати на цеглу і відносно новий костел Успіня
Пресвятої Діви Марії, а отриманий будівельний
матеріал використати для своїх потреб. Про ці
роботи не залишилося жодних відомостей (окрім
лише кількості здобутої братчиками у такий спосіб
цегли — В. Б.), а тому досі невідомою є доля поховань у підвалах комплексу бенефакторів кляштору
князів Святополк-Четвертинських, які за заслуги
перед орденом були удостоєні бути там похованими [5, 128].
Упродовж 1920–1939 рр. збережена частина
монастиря слугувала резиденцією католицького
біскупа, а з 1939 р. використовувалась радянськими адміністративними та освітніми установами;
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з часу Незалежності у цьому приміщенні знаходиться Волинська духовна семінарія Української
православної церкви. Саме завдяки неухильному
виконанню ректором Волинської духовної семінарії прот. Рустиком Капаузом охоронного договору
пам’ятки архітектури вдалося виявити, зафіксувати
та зберегти для нащадків первісний фресковий
живопис комплексу.
Взимку 2015 року особисто від ректора Волинської духовної семінарії надійшло повідомлення,
що під час косметичного поточного ремонту (по
білки стін) в одній із келій було помічено проступання кольорових рисунків, які, ймовірно, можуть
бути давнім розписом. Поточний ремонт було призупинено, а оскільки у штаті луцького заповідника
відсутній спеціаліст з фрескового живопису для
консультації та фахової оцінки знахідки було запрошено спеціаліста-реставратора Національного
Києво-Печерського історико-культурного заповідника Івана Антоновича Різника. За його висновком
фрескові розписи, що виконані по всій площі келії,
включаючи й склепіння мають орнаментальний
характер, а також проглядаються елементи “па-

нелі”, вертикальні фільонки із заплетінням, розетки. Кольорова гама має охристо-голубувате тло.
Фарбовий шар фресок зазнав значних втрат, зокрема від механічних пошкоджень. Загалом втрати
фарбового шару становлять понад 50%, що не дає
можливості повністю відновити їх. Виявлені фрески, безсумнівно, є первісними і належать до часу
побудови комплексу 1752 року або ж є не набагато
пізнішими цієї дати.
Згідно з рекомендаціями художника-рестав
ратора після фотофіксації, замірів та прорисовок
виявлені фрагменти були заклеєні білим папером
на клейстері, зберігши таким чином можливість для
їхніх подальших досліджень. Також досягнуто домовленості про обов’язковість мистецтвознавчого
нагляду при проведенні подальших поточних робіт
у пам’ятці згідно з охоронним договором.
Дана публікація не є ґрунтовним дослідженням, оскільки автор не володіє необхідними профільними знаннями мистецтвознавчого характеру, а служить лише коротким повідомленням про
виявлену пам’ятку для фахівців у галузі давнього
фрескового живопису.

Іл. 1. Прорисовка виявленого фрескового розпису келії. Художник О. Бербець
– 238 –

Баюк В. Фрески кляштору отців домініканців у Луцьку

Іл. 2. Прорисовка виявленого фрескового розпису келії. Художник О. Бербець

Іл. 3. Прорисовка виявленого фрескового розпису келії. Художник О. Бербець
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Іл. 4.  Прорисовка виявленого фрескового розпису
келії. Розетка. Художник О. Бербець

Іл. 7. Луцьк. Домініканський монастир.
Загальний вигляд келії з виявленими фресками.
Фото автора. 2014 р.

Іл. 5. Прорисовка виявленого фрескового розпису
келії. Панель. Художник О. Бербець

Іл. 6. Луцьк. Домініканський монастир. Збережений
панельний рисунок фресок. Фото автора. 2014 р.
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Іл. 8. Луцьк. Домініканський монастир.
Збережена фрескова розетка. Фото автора. 2014 р.
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Іл. 9. Луцьк. Домініканський монастир. Збережені
фрески під склепінням. Фото автора. 2014 р.

Іл. 11. Луцьк. Домініканський монастир. Збережений
фрагмент фрескового розпису. Фото автора. 2014 р.

Іл. 10. Луцьк. Домініканський монастир. Збережений
елемент фрескового розпису. Фото автора. 2014 р.

Іл.12. Луцьк. Домініканський монастир. Сліди рисування
трафарету фрески олівцем. Фото автора. 2014 р.

Джерела

Фрески кляштора
отцов доминиканцев в Луцке
Виктор Баюк
Аннотация. Статья посвящена истории обнаружения
фресковой росписи в луцком кляшторе отцов доминиканцев, которая является оригинальной первичной
росписью католической святыни города. Находка считается особо ценной еще и потому, что фрески обнаружены впервые в истории исследований луцкого комплекса
отцов доминиканцев.
Ключевые слова: Государственный историко-культур
ный заповедник в г. Луцке, монастирь доминиканцев,
охранный договор, фресковая живопись.
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Автор висловлює щиру подяку Генеральному директору
Національного Києво-Печерського історико-культурного
заповідника Любомиру Павловичу Михайлині, заступнику Генерального директора з наукової роботи Сергію
Володимировичу Пивоварову та художнику-реставратору
монументального живопису І категорії Івану Антоновичу Різнику за оперативну та фахову співпрацю у галузі
охорони та збереження культурної спадщини.

The frescoes
from the Dominican Monastery
Viktor Bayuk
Annotation. The article is devoted to the history of the
discovery of the fresco painting in the Lutsk Dominican
monastery. It is an original initial painting of the Catholic
shrine of the city. The finding is very valuable. Frescos were
discovered for the first time in the history of researches of
the Lutsk Dominican monastery.
Key words: State Lutsk historical and cultural preserve,
Dominican Monastery, conservation agreement, fresco
painting.
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Надія Мельник, Оксана Мельник

Комплексне дослідження, охорона,
туристична і рекреаційна презентація
пам’яток археології, архітектури
та природи на прикла ді території
однієї з історико-ландшафтних зон
Національного заповідника
“Д авній Галич”
Анотація. У повідомленні, на прикладі однієї з історико-ландшафтних зон Національного заповідника “Давній
Галич”, йдеться про комплексне дослідження, охорону, туристичну й рекреаційну презентацію пам’яток археології,
архітектури, розташованих на території історичного ландшафту Галича та його околиць, зокрема про церквища
мурованих храмів: монастир Воздвиження Чесного Хреста в с. Сокіл, церкву Святого Кирила і Мефодія, невизначену церкву, відому під назвою “Полігон”, Спаську церкву в урочищі Карпиця та збережений до сьогодні храм
Святого Пантелеймона. Презентуючи ці пам’ятки на місці створення, ми сприяємо їхньому збереженню та реалізуємо експозиційно-пізнавальну цінність їх.
Ключові слова: історичні ландшафти, фундамент храму, церквища, пам’ятки археології, архітектури і природи.

Працівниками Національного заповідника
“Давній Галич” (далі — заповідника) розроблено
єдину систему природних та історико-культурних
територій заповідника, що потребують особливої
охорони. В основу формування територій, що потребують охорони, покладений комплексний аналіз історичних ландшафтів та їхніх компонентів.
Історичні ландшафти Галича, що перебувають
під особливою охороною, поділяються на функціональні зони з різним режимом охорони і використання. Зонами з найбільш строгим режимом
охорони є території, що мають статус заповідних.
Вони включають у себе близько 16 кв. км площ,
що безпосередньо входять до заповідника і створюються з метою максимальної охорони істориколандшафтних заповідних комплексів і наукових
досліджень [2]. Менш строгий режим охорони є в
зонах регульованого рекреаційного призначення.
Вони стали зонами як організованого, так і “зеленого” туризму. Третя зона за ступенем охорони —
це територія з вільним землекористуванням. Звичайно, хотілося б, аби у перспективі це було місце
зосередження туристичного бізнесу [10].
У даній статті йтиметься про один з головних
просторових стрижнів історичного ландшафту Галича та його околиць — річку Лімницю та правобережну її територію (від с. Сокіл до місця впадіння
річки в р. Дністер), котра об’єднує в собі всі три
зони історичного ландшафту, що охороняються.
Нагадаємо, що Великий Галич у княжі часи
лежав у північно-східному куті Прилуквинської височини, найвищої з усіх прикарпатських межиріч,
що розташована між долинами річок Лімниці та

Бистриці Солотвинської. Високий стрімкий правий
берег Лімниці був вигідним природним захисним
рубежем Галича із заходу на північ. Саме ж водяне
плато річки становило оборонну лінію княжого
граду [11, c. 90]. Більше того, на Лімниці існувало
декілька місць, в яких Великий Галич з’єднувався
з зовнішнім світом. Це так звані Блудницький і
Спаський броди та зовнішня брама, що охороня
лася вежами — так звані Соляна, Блудницька брами [11, c. 91].
Декілька слів про саму річку Лімницю. Як ві
домо, — це одна з найбільших гірських приток
Дністра. Швидка течія призводить до частої зміни її
русла. Мабуть, завдяки звивистому руслу й отримала свою літописну назву річка Чва, що в перекладі
з волоської означає — покручена, хоча, за іншою
версією, це слово курдського походження — cew
і перекладається як “річка” [22]. Теперішня назва
річки — Лімниця — Ломниця — “ломить” все
на своєму шляху, а ще з праслов’янської lomьnь (jь)
“ламаний, крутий, кам’янистий”, отже, дослівно —
це річка з покрученим кам’янистим річищем [3].
Сьогодні Лімниця вважається однією з найчистіших річок Європи. Вона є цінним джерелом чистої
питної води в даний час і на перспективу; завдяки
цьому має сприятливі умови для життя, нересту і
розвитку цінних промислових видів риби: рибця,
марени, підуста; “червонокнижних” — вирезуба
і харіуса, а також примноження цінних хутрових
звірів (навіть “червонокнижного” виду видри річкової) та водоплавних птахів. Сама річка — улюб
лене місце відпочинку багатьох жителів району й
області [6]. У 1979 р. Лімниця з водоохоронною
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смугою вздовж берегів завширшки 100 м оголошена ландшафтним заказником місцевого значення
[19, 20]. Згідно зі статусом ландшафтного заказника
на цій території охороняються цінні й типові ландшафти регіону та строго забороняється будь-яке
будівництво споруд, що призводить до порушення
ландшафту чи впливає на зміну характеру місцевості [1]. На даний час частина території Лімниці
входить до складу Галицького національного природного парку.
Якщо саме водяне плато річки Лімниці свого
часу становило оборонну лінію Княжого Галича, то церкви, розміщені на її стрімкому правому
березі, мали статус оборонних фортець. З західного боку підступи до княжої столиці захищали
муровані храми: монастир Воздвиження Чесного
Хреста в с. Сокіл, церква Святого Кирила і Мефодія, невизначена церква, відома як “Полігон”,
Спаська церква в урочищі Карпиця та храм Святого
Пантелеймона [13].
Монастир Воздвиження Чесного Хреста разом
із однойменною церквою постав у с. Сокіл десь
у середині XIII ст. Сама церква попри релігійні
функції ще й охороняла княжу столицю — Галич з
боку південно-західного порубіжжя, контролюючи
величезний простір пониззя Лімниці [8]. Будівлі церкви і кляштора були дерев’яними, а тому з
плином часу від них не зосталося й сліду. Згідно
з повідомленнями в історичних документах, сокільський монастир Воздвиження Чесного Хреста
не раз відбудовувався і діяв у XV ст., пізніше — з
кінця XVII ст. по кінець XVIII ст. [23, c. 235]. На
місці колишнього монастиря нині стоїть невеличка
капличка, перед входом до якої, на вершині скелі,
встановлено пам’ятну табличку.
Недалеко від вищезгаданого монастиря знаходилась так звана Соляна брама, свого часу це
був митний переїзд на “спаському шляху” (дорога
сполучала Галич з іншими державами, дозволяючи
вивозити сіль з карпатських копалень на захід).
Це одна з головних брам Великого Галича, що
мала розвинену, глибоко ешелоновану конструкцію. Завдяки тому, що с. Сокіл зберегло давню
планувальну структуру, вченим вдалося відновити
її візуально настільки добре, що є можливість для
реконструкції [11, с. 92].
На вершині Сокільських скель обладнаний
оглядовий майданчик, де з висоти пташиного польоту відкривається чудова панорама на широку
долину р. Лімниці з її численними меандрами.
Сама ж вапнякова товщина Сокільських скель знаменита печерами. Припускають, що тут жили мо
нахи-схимники (у VII–VIII ст. на території Галича
існувало кілька печерних монастирів).
Рухаючись від монастирища Воздвиження Чесного Хреста правим берегом Лімниці за її течією,
повз живописне урочище Діброва, можна натрапити на фундамент церкви Св. Кирила і Мефодія.
Названа церква її дослідником Й. Пеленським за

давнім найменуванням частини лісу, де вона знаходилась — Кирилівка [23, с. 203]. Більшість вчених
переконані, що церква Св. Кирила і Мефодія була
збудована у другій половині XII ст. і зруйнована в
першій половині XIII ст., саме тому до нас не дій
шли жодні письмові згадки про храм [23, с. 205].
На сьогодні залишився лише фундамент церкви,
вперше розкопаний у 1882 р. о. Левом Лаврецьким
(парохом с. Залуква) та істориком І. Шараневичем.
Повторно фундамент досліджували ще двічі [8].
Так, Й. Пеленський припускав, що церква мала
три апсиди, один купол, можливо, західний портал; була оздоблена різьбленою орнаментикою і
слугувала зразком галицької школи будівництва
[23, с. 204]. На сьогодні фундамент церкви Св. Кирила і Мефодія законсервований, а сама територія
позначена металевим хрестом посередині церкви,
територія охоронної зони довкола церквища становить квадрат 150х150 м [14].
Вважаємо за потрібне коротко зупинитись
на згаданому вище урочищі Діброва. Тут зберігся
один з небагатьох уцілілих осередків еталонних
дібров нашого краю, представлених сторічними
насадженнями дуба звичайного, явора і липи серцелистої. В минулому територія урочища належала Галицькій митрополії. Тоді тут справно велося
лісове господарство з обережним ставленням до
природи. Після створення в 2005 р. Галицького національного природного парку до заповідної зони
увійшло 67% території урочища, де заборонене
будь-яке самовільне втручання людини у природні
процеси [5]. Відомо, що в 1937 році український
археолог Я. Пастернак віднайшов у Діброві два поховання знатних угрів, датованих кінцем ІХ ст.
Далі за течією на правому березі Лімниці (0,5 км
від водяного плато) на схилі пагорба в урочищі
Карпів Гай з другої половини ХІІ ст. існував храм,
назву якого не вдалося встановити, оскільки він
мав незначні розміри і був швидко зруйнований
[23, c. 208]. Відкрили фундамент загадкової невеликої споруди 1882 р. парох с. Залуква Л. Лаврецький та історик І. Шараневич. У плані фрагменти
церкви мають форму квадрифолійну, ближчу до
чотирипелюсткової ротонди, як тепер часто й називають цю споруду [23, c. 209]. Археологи також
встановили, що за характером плану споруда мала
західний портал і була кам’яною. На даний час
фундамент “Полігону” (сучасна назва) законсервований, у середині встановлено металевий хрест.
Охоронна зона навколо пам’ятки — прямокутник
75×150 м [15].
Рухаючись польовою дорогою в напрямку
шосейної дороги Галич–Пукасівці і перетнувши
її, потрапляємо до урочища Карпиця, де біля Камінного вивозу розміщене городище з залишками
фундаменту храму та могильником. Тут існувала
згадана в Київському літописі божниця Св. Спаса,
що була біля палацу галицького князя Володимирка Володаревича. Палац височів над Камінним ви-
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возом, що провадив до бродів через р. Лімницю,
звідси вела дорога на захід, і звідси ж проглядалась
переправа у місці впадіння р. Лімниці в р. Дністер.
Археологічні знахідки, виявлені під час розкопів у
1882, 1950, 1980, 1981 рр., дають підстави стверджувати, що мур храму Св. Спаса було зведено в
романській техніці, а сама церква мала склепіння
з фресковим розписом та багату мозаїчну підлогу.
Віднайдений ще в ХІХ ст. білокам’яний саркофаг з
останками поховання, слід пов’язувати з іменем Володимирка Володаревича. Вчені вважають, що храм
Св. Спаса простояв до другої половини ХІV ст.
[23, c. 217]. Під час Першої світової війни фундамент церкви частково знищений військовою оборонною траншеєю. На сьогоднішній день фундамент церкви ще повністю не впорядкований.
Межа охоронної зони пам’ятки встановлюється по
польовій дорозі берегом кар’єру, що знаходиться
неподалік фундаменту [16].
Насамкінець варто сказати, що в місці, де
р. Лімниця впадає у р. Дністер, на Виноградній
горі, знаходиться єдина з церков Галича, що дійшли до нашого часу ще з княжої доби — церква
Св. Пантелеймона. Згідно з переказами, таку назву церкві надали мостовики, які просили святого врятувати від пожежі літописний дерев’яний
міст через р. Дніст ер, що стояв неподалік [23,
c. 189]. За іншою версією, храм побудував та назвав
на честь свого діда — київського князя Ізяслава
Мстиславовича (під час хрещення — Пантелеймона) князь Роман Мстиславович. Навколо споруди
храму Пантелеймона досі збереглися сліди двох
валів; зовнішнє їхнє кільце насипане в давньоруський період. Дослідники вважають, що храм належав укріпленому монастиреві [9]. На стінах храму
донині збереглося понад п’ять сотень написів та
рисунків. За змістом одного з найдавніших графіті
можна визначити час спорудження пам’ятки —
1194 р. На початку архітектурний ансамбль собору
був приналежний до романо-візантійського стилю.
Десь у середині ХІV ст. церкву Св. Пантелеймона
перетворено у костел Св. Станіслава [23, c. 192].
У 1611 р. францисканці перебудували костел і він
отримав вигляд тринавної католицької базиліки.
Увесь монастирський комплекс (храм, споруджені
монастирські будівлі, господарські приміщення і
дзвіницю) було обнесено валами, внаслідок чого
він отримав вигляд фортеці. За своє існування храм
Св. Пантелеймона неодноразово частково руйнувався, у ньому виникали пожежі. Після реставрації
1926 р. і більш ґрунтовної 1998 р. церкві в цілому повернули колишній вигляд [4]. Сьогодні храм
Св. Пантелеймона — це монументальна чотиристовпна, хрестово-банна, триапсидна споруда із
зразками вишуканої білокам’яної різьби. Церква
має два портали. Найбагатший і найцінніший за
формою і декором — західний (головний) портал. Кожна епоха залишила свій відбиток на стінах
храму. Досі зберігся фундамент монастиря фран-

цисканців з південного та східного боку. Церква
Св. Пантелеймона — це пам’ятка архітектури та
містобудування національного значення. Охоронна зона визначена: з західного боку на відстані 70 м
від пам’ятки, на півночі та сході напівколом радіусом 100 м, загалом площа охоронної зони становить 26250 кв. м [17]. У природному середовищі
композиційно церква Св. Пантелеймона є домінантою, і проглядається з Крилоської гори, Замкової
гори та автотраси Львів–Київ.
Деякі архітектурно-археологічні пам’ятки Галича (описані вище церквища Св. Спаса, Св. Кирила
і Мефодія та “Полігон”) збереглися на сьогодні
у стані фундаментів. Звичайно, ці об’єкти втратили своє утилітарне використання, але є науковим джерелом пізнання минулого. Маючи рештки
споруди у вигляді горизонтальних проекцій, спостерігач може легко сприймати їхню планувальну
структуру. Саме цей величезний емоційний вплив
архітектурно-археологічних пам’яток на глядачів
відносить їх до категорії історичних реліктів, які
найохочіше відвідують туристи. Практичний дос
від засвідчує, що найкращим способом збереження архітектурно-археологічної пам’ятки і реалізації її експозиційно-пізнавальної цінності є показ
об’єкта як музейного експоната на місці створення.
До пам’яток, на яких у першу чергу доцільно провести музеєфікацію та експонування, слід віднести
фундамент церкви Св. Спаса [18, с. 35]. На жаль,
брак коштів робить неможливим здійснення цього
задуму.
Залишаючи актуальними діючі охоронні зони
церкви Св. Пантелеймона та церквищ Св. Спаса,
“Полігон”, св. Кирила і Мефодія, комплексна зона
охоронюваного ландшафту охоплює найцінніші
ділянки давнього планування та історичні ландшафти, пов’язані з цією пам’яткою. Оскільки на
території лісових та сільськогосподарських угідь
розташована низка пам’яток історичної топографії,
з яких лише частина виявлена, до ведення лісового господарства ставиться вимога: не проводити
суцільних вирубок лісу, не застосовувати техніки
та методів садіння лісу, що можуть спотворювати
природну поверхню землі; щодо господарського використання комплексних охоронних зон, то
допускається те, що не порушує поверхню землі
(наприклад: пасовище, сіножать) [18, с. 28].
На даний час перед працівниками Національного заповідника “Давній Галич” стоїть завдання
показати історичні, архітектурні, археологічні та
природні пам’ятки (розміщені на правому березі
р. Лімниця до місця впадіння її у р. Дністер) Галича та їхнє розташування в ландшафті якомога
більшому числу відвідувачів. Для цього створений
і апробований літній пішохідний маршрут “Княжа
дорога”. Група туристів формується в м. Галичі,
потім піший перехід берегом р. Дністра до церкви
Св. Пантелеймона. Звідси — до церквища Св. Спаса, “Полігону”, Св. Кирила і Мефодія. Далі — пере-
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хід до пам’ятки археології IX ст. — угорських могил
в урочищі Діброва, ознайомлення з історичним
ландшафтом еталонного лісу.
Згідно з Генеральним планом розвитку Національного заповідника “Давній Галич” розроблено
кінний маршрут історичними об’єктами. Частина
його проходить повз вищезгадані пам’ятки. Відповідно до маршруту, Зламаним вивозом потрапляємо до саду біля церкви Св. Пантелеймона, далі до
Кам’яного вивозу, відвідування фундаментів церкви
Св. Спаса, церквищ “Полігон” і Св. Кирила і Мефодія, Спаським бродом переходимо на лівий берег
р. Лімниця, пізніше вже Блудницьким бродом повертаємось на правий берег Лімниці, і через Соляну браму потрапляємо на Сокільські скелі (споглядаємо печери і з оглядового майданчика — панораму р. Лімниці), насамкінець Соляною дорогою
потрапляємо до лісу Діброва. Даний маршрут досить об’ємний. Відвідувачам пропонують оглянути
не тільки археологічні, архітектурні, а й топографічні (стародавні вивози, траси доріг, броди через річку) пам’ятки. Найбільшою проблемою на
даний час, що робить поки що нездійсненним цей
маршрут є відсутність допоміжних туристичних
комплексів (кінної та відпочинкових баз).
Цікавим є маршрут водяним платом р. Лімниці. Початок маршруту з с. Мединя, далі рафтом до
місця впадіння в р. Дністер. Водну частину подорожі урізноманітнюють зупинки й короткі мандрівки
до Сокільських скель, урочища Діброва, церкви
Св. Пантелеймона. Увесь маршрут поєднує автомандрівку, сплав та короткі піші походи туристичними та еколого-пізнавальними стежками. Цей
маршрут вже давно апробований і пропонується
туристам через фірму “Галич-Тур”.
І, насамкінець, відвідування деяких пам’яток
археології, історії, топографії Національного заповідника “Давній Галич” пропонує еколого-піз
навальна стежка “По Діброві”, організована й апробована працівниками Галицького національного
природного парку. Маршрут стежки охоплює унікальні лісові ландшафти серед яких — вапнякові
скелі і карстові лійки [5]. Стежка проходить повз
монастирище Воздвиження Чесного Хреста, Курганний могильник Блюдники 1 (належать до періо
ду Комарівської шнурової культури) та пам’ятку
археології IX ст. — угорські могили.
Ознайомлення з пам’ятками Галича якнай
ширшого кола людей сприяє розвиткові в самому
місті і регіоні туристичної і рекреаційної діяльності.
Саме розташування сакральних пам’яток у вищезгаданій історико-ландшафтній зоні посеред мальовничої природи сприяє розвиткові нового напрямку
в туристичному світі — так званому релігієзнавчому туризмі [12]. Вищеназвані пішохідні, водні,
кінні маршрути — це яскравий приклад поєднання
туристичної й рекреаційної діяльності. Нагадаємо,
що Галич є туристично-рекреаційним супутником
Львова, а туристичні сполучення Галича та регіо

ну з іншими містами й країнами в майбутньому
мають тенденцію до розвитку [21]. Досліджувана
територія становить периферійну систему домінант міста Галича. Всі вищезгадані об’єкти (йдеться
про пам’ятки архітектури й археології) були споруджені на високих точках рельєфу у такий спосіб,
що з одного боку вони фіксували топографічну
столицю великого Галицького князівства, а з іншого — збагачували вид на галицький Дитинець
(знаходився в с. Крилос) із зовні, від доріг, що провадять до столичного міста [7]. З їхньої території
було добре видно усю панораму Галицької долини,
й усе місто.
Отож, презентуючи туристам ці пам’ятки на
місці створення, ми не тільки сприяємо їхньому
збереженню та реалізуємо їхню експозиційно-пізнавальну цінність, а й нагадуємо, що в образі Галича ми отримали від історії безцінний скарб, де
пам’ять про минуле, архітектура, краєвиди і природа сплелися воєдино.
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Комплексное исследование, охрана,
туристическая и рекреационная
презентация памятников
археологии, архитектуры и природы
на примере территории одной
из историко-ландшафтных зон
Национального заповедника
“Древний Галич”
Надежда Мельник, Оксана Мельник
Аннотация. В сообщении, на примере одной из исто
рико-ландшафтных зон Национального заповедника
“Древний Галич”, речь идет о комплексном исследовании, охране, туристической и рекреационной презентации памятников археологии, архитектуры, расположенных на территории исторического ландшафта Галича

и его окрестностей, в том числе о церквищах каменных
храмов: монастыре Воздвижения Честного Креста в
с. Сокол, церкви Святого Кирилла и Мефодия, неопределенной церкви, известной под названием “Полигон”,
Спасской церкви в урочище “Карпиця” и сохраненном
до сих пор храме Святого Пантелеймона. Представляя эти памятники на месте создания, мы способствуем
их сохранению и реализируем экспозиционно-позна
вательную ценность их.
Ключевые слова: исторические ландшафты, фундамент храма, церквища, памятники археологии, архитектуры и природы.
Complex research, protection,
tourist and recreational
archaeological presentation
archaeological places, architecture
and nature at the example
of one of the historical
and landscape areas of National
reserve “Davniy Halych”
Nadia Melnyk, Oksana Melnyk
Annotation. The report, by the example of one of the
historical and landscape areas of National reserve “Davniy
Halych”, refers to the comprehensive study, protection,
tourist and recreational presentation of archaeological and
architectural sights, located in the territory of the historical
landscape of Halych and the surrounding area, in particular
the masonry churches: Vozdvyzhennya Chesnoho Khresta
Monastery in the village Sokil, Church of Saints Cyril and
Methodius, unspecified church, known as the “Polygon”,
Spaska Church in “Karpytsya” and saved till this day the
church of Saint Pantaleon. Presenting these sights on a place
of creation, we contribute to their preservation and realize
their expositional and cognitive value.
Key words: historical landscapes, foundation of the church,
cherkvyscha, archeological sites, architecture and nature.
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Використання GPS-технологій
в охороні археологічної спа дщини
на прикла ді Харківської області
Анотація. Стаття присвячена проблемам використання GPS-технологій під час інвентаризації та в картографуванні об’єктів археологічної спадщини на прикладі Харківської області, за результатами практичного застосування
упродовж 2007–2014 років.
Ключові слова: GPS-технології, охорона археологічної спадщини, картографування, інвентаризація об’єктів
культурної спадщини.

Робота щодо створення інформаційного забезпечення для вирішення завдань охорони і використання об’єктів культурної спадщини, виконувалася на території Харківської області з першої
половини XIX ст., коли область входила до складу
Російської імперії. На той час суть роботи полягала

у створенні карт і описів земель, де фіксувалися
дані про відомі культурно-археологічні об’єкти
[1, с. 515].
У першій половині ХХ ст. були розроблені
археологами методичні основи створення перших
баз даних археологічних об’єктів у вигляді архео-

– 246 –

Білько І., Кулик Г. Використання GPS-технологій в охороні археологічної спадщини на прикладі Харківської області

логічних карт та описів до них. Загальні правила
проведення археологічного обстеження території
і складання археологічної карти розглядалися в
роботах А. А. Спіцина [2, с. 7–32]. У 1939 р вийшла
у світ праця А. А. Мансурова “Методика складання археологічної карти” [3, с. 3–60], де були узагальнені й детально викладені головні принципи
археологічного опису територій.
На сучасному етапі розвиток інформаційного
забезпечення обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини нерозривно пов’язаний з розвитком
комп’ютерних технологій.
Нині широко практикується застосування GPSтехнологій в археологічних та інших культурноісторичних дослідженнях. Для ефективного використання їх необхідне накопичення досвіду проведення GPS-вимірів при картографуванні об’єктів,
відповідно до різних видів об’єктів культурної спадщини і характером робіт на місцевості. Високоточна просторова GPS-прив’язка об’єктів відкриває
широкі можливості для здійснення різних видів
аналізу за допомогою комп’ютерних технологій.
На сьогодні в охороні культурної спадщини
комп’ютерні інформаційні системи проходять шлях
від аналогів “паперових” банків даних до створення систем, призначених для зберігання та аналізу
інформації, а також автоматизованого вироблення
рішень. В основі побудови як “паперових”, так і
комп’ютерних систем лежать ті чи інші способи
систематизації даних.
Одним з таких способів є подання даних щодо
об’єктів археології у вигляді археологічної карти.
Її методологія була розроблена понад півстоліт
тя тому та була основою для розробки комп’ю
тер изованих баз даних в даній сфері. Останнє
десятиліття ознаменоване появою нових методів
обробки та подання інформації — геоінформаційних систем, а також нового інструменту для отримання інформації про просторове розташування
об’єктів — глобальної супутникової системи визначення місцезнаходження (GPS).
Інтенсивний розвиток геоінформаційних сис
тем пов’язаний з розвитком обчислювальної техніки, введенням в експлуатацію системи супутникового визначення координат GPS і появою на ринку
GPS-приймачів індивідуального користування для
визначення з великою точністю координат об’єкта
на земній кулі.
Незадовільний стан справ з точним картографуванням нерухомих пам’яток культури пов’язаний
з тим, що раніше визначення абсолютних координат об’єктів було досить непростим завданням.
Робота на місцевості мала виконуватися високо
кваліфікованими геодезистами. Для нанесення на
карту об’єктів з точністю 10–20 м необхідна була
топооснова масштабу не менше 1:25000, що, за
часів існування УРСР, було під грифом секретно;
переведення координат у цифрову форму вимагало
додаткового часу й зусиль. Поява GPS-приймачів

сприяла суттєвому зниженню трудомісткості і підвищенню надійності результатів картографування
об’єктів [4].
Залежно від класу наземного обладнання точність визначення координат об’єктів за допомогою
GPS лежить в інтервалі від 10 м до одиниць міліметрів (точність визначення абсолютних координат
на Землі), а час проведення вимірювань у більшості
випадків становить від секунд до одиниць хвилини.
На сьогоднішній день методи супутникової навігації є найточнішими з усіх наявних для визначення координат наземних і навколоземних об’єктів
[5, с. 3–102].
В охороні археологічної спадщини GPS-ме
тоди можуть бути використані для:
– визначення меж археологічних об’єктів при виконанні кадастрових робіт та встановлення охоронних зон археологічних пам’яток;
– визначення координат об’єктів при археологічних розвідках;
– підготовки високоточних планів археологічних
об’єктів та окремих розкопів;
– підготовки даних для подання археологічної інформації в геоінформаційних системах та картографії;
– проведення ретроспективних археологічних розвідок: картографування археологічних об’єктів,
що були описані в літературі без вказівки точних
координат; абсолютна географічна прив’язка
раніше створених планів, карт, схем.
Головними атрибутами для розміщення прос
торової інформації про об’єкт є його точні географічні координати. Така інформація відсутня на
даний час щодо більшості об’єктів археології Харківської області. Координати об’єкта, що обчислюються за позначенням його на карті, у більшості
випадків мають недостатню, з точки зору сучасних
вимог, точність. Таким чином, побудова будь-яких
сучасних археологічних карт неможлива без визначення їхніх точних координат.
На території Харківської області GPS-техно
логії у сфері охорони культурної спадщини використовуються з 2007 року. За цей час спів
робітниками Харківського науково-методичного
центру охорони культурної спадщини було оглянуто близько 1500 об’єктів археологічної спадщини Дворічанського, Близнюківського, Богодухівського, Чугуївського, Золочівського, Харківського, Ізюмського, Первомайського, Валківського
та інших районів Харківської області загальною
кількістю близько 10 тис. об’єктів.
Потреба у використанні таких технологій виникла насамперед через невідповідність сучасним
вимогам наявних у центрі карт-схем, генеральних
планів та даних про точне місце розташування
об’єктів археології. Проблема полягає в тому, що
більшість археологічних карт, наявних в обліковій документації на пам’ятки археології створеної
за часів УРСР мали умовний характер, невірний
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масштаб, неточності у місці розташування. Крім
того, умовна прив’язка таких об’єктів не давала
можливості визначити їх точне місце розташування. Наприклад, 4 кургани в Новоукраїнській
сільській раді були прив’язані до с. Холодного,
на сьогодні закинутого, від якого не залишилось
навіть будинків.
Скіфське поселення біля с. Мелихівка Нововодолазького району було прив’язане до берега
р. Берестової. Однак це село тягнеться до 6 км
уздовж двох берегів р. Берестової [6, с. 8].
Ґрунтовий могильник салтово-маяцької культури біля с. Бочкове Вовчанського району мав
наступну прив’язку: за 1 км на захід від села, біля
птахофабрики, знищується глиняним кар’єром.
Однак на захід від села розміщувалося 5–6 кар’єрів,
а птахофабрика знаходилася на південно-східній
околиці с. Бочкове. Подібних прикладів дуже багато [7, с. 2].
Для проведення вимірювань координат неру
хомих археологічних об’єктів з достатньою для
археологічної карти точністю (близько 10 м) використовувався найпростіший кодовий GPS-прий
мач Magellan eXplorist 500. Точність, яку забезпечує
приймач даного класу — до 3 м, при наявності
функції WAAS.
При проведенні GPS-вимірів використовували
систему координат WGS84 (World Geodetic Survey)
у форматі: градуси, хвилини, десяткові частини. Ця
проекція знайома більшості користувачів як “географічні координати”.
При зіставленні GPS-координат з координатами об’єктів на карті слід взяти до уваги систему
координат, яка була використана при її складанні.
Найпоширенішими для території Україні топографічними картами, наявними у вільному користуванні, є карти складені в системі координат СК42 та
СК63. Для розрахунку поправок існують спеціальні
програми переведення координат з однієї системи
в іншу.
Для планування робіт з подальшого картографування об’єктів, координати яких було визначено,
необхідна наявність карт місцевості. Робота з GPS
власне й полягає в уточненні наявних карт та нанесенні на них додаткових об’єктів. Для території
України зараз доступні карти Генерального штабу
СРСР масштабу 1:100000. Крім того, для складання
генеральних планів об’єктів використовувалася растрова карта масштабу 1:10000, яку використовують
в більшості землевпорядних організацій.
Визначення координат за допомогою GPS —
один з основних видів робіт, які виконувались на
тлі інших досліджень під час інвентаризації об’єктів
археології на території Харківської області. Зазвичай проводився спеціальний об’їзд вже відомих
пам’яток з метою огляду їхнього стану та уточнення
координат. У такому випадку отримували точний
та повний результат за мінімально короткий час,
оскільки не було можливості здійснювати бага-

торазові вимірювання. Також за наявності вже
прив’язаних до географічних координат топографічних карт не було потреби фіксувати (крім власне об’єктів археології) характерні деталі місцевості
(вищі точки, перетини доріг, тріангуляційні пункти
та ін.).
Щоб уникнути грубих помилок координати
кожної точки вимірювалися двічі. У пам’ять приладу вводили номер точки (генерований автоматично
або виставляли на приладі вручну) і її координати.
Також номер точки та координати дублювали в
польовий журнал і описували характер об’єктів,
обставини виявлення та опис характерної точки
місцевості. Як засвідчує практика, за день роботи в
таких умовах вдавалося відвідати до 10 груп об’єктів
і виміряти координати до 100 окремих об’єктів на
території близько 30 км.
Однак під час використання приладів GPS,
було виявлено декілька проблем. За наявності в
групі пам’яток великої кількості однорідних малорозмірних об’єктів, наприклад, група малих курганів — розміром до 10 м, — використання GPSприймачів з похибкою 3–10 м є недоцільною.
Точність простих GPS-приймачів недостатня для
таких робіт. Деякі об’єкти, швидше за все, будуть
пропущені, а наявність великої кількості вимірів
створить у тих, хто буде користуватися даними,
ілюзію їхньої повноти, а також враження, що всі
виміряні об’єкти однакового розміру.
Також може виникнути проблема у визначенні
GPS-координат у зв’язку з відсутністю сигналу з
супутників. Такі випадки виникають за наступних
умов:
– за дуже хмарної погоди;
– в густих лісах або глибоких балках та ярах;
– в підземних об’єктах (печери, катакомби то
що).
Отже, не зважаючи на ці недоліки, використання GPS-технологій є необхідним для подальшої
роботи з картографування, інвентаризації, виготовлення облікової документації та інших робіт у
сфері охорони археологічної спадщини Харківської області.
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Использование GPS-технологий в
охране археологического наследия
на примере Харьковской области
Иван Билько, Галина Кулык
Аннотация. Статья посвящена проблемам использования GPS-технологий во время проведения инвентаризации и в картографировании объектов археологи-

ческого наследия на примере Харьковской области,
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Визначення меж територій пам’яток
археології у Дніпропетровській області:
практичний аспект
Анотація. У статті йдеться про один з головних напрямків пам’яткоохоронної роботи — визначення меж територій
пам’яток: територій, на яких забезпечується їхня збереженість і функціонування, на прикладі Дніпропетровської
області.
Ключові слова: Державний реєстр пам’яток, землевпорядкування, землі історико-культурного призначення, охорона пам’яток, пам’ятка археології, територія пам’ятки.

На державному обліку в Дніпропетровській
області на час написання даної розвідки перебуває
6 155 пам’яток археології, історії монументального
мистецтва та архітектури, які включають 11794 об’єк
тів. Всі вони були взяті на облік у 1970–1990-х рр.
Відповідно до п. 3 розділу Х Прикінцевих положень Закону України “Про охорону культурної
спадщини”, переліки пам’яток історії та культури
зберігають статус пам’яток [3].
Кожна пам’ятка, занесена до чинного переліку
пам’яток області, має назву, адресу розташування,
хронологічну дату, короткий опис та посилання на
рішення органу державної влади про взяття на облік. Але кожна пам’ятка як нерухомий об’єкт, займає
певну площу — територію. Територія пам’ятки —
це земельна ділянка, на якій розташована пам’ятка,
яка пов’язана з нею історично й функціонально.
На жаль, територія зайнята пам’ятками ніколи не
визначалась геодезично, а на картах позначалася
досить умовно. Відтак, можемо сказати, що список
пам’яток був віртуальним.
В головному сучасному нормативно-правовому
акті пам’яткоохоронної галузі — Законі України
“Про охорону культурної спадщини”, у повно-

важеннях, що закріплені за органами охорони культурної спадщини обласного рівня наголошено на
необхідності визначення меж територій пам’яток
місцевого значення [3, ст. 6, п. 4].
Закон України “Про охорону культурної
спадщини” визначає, що землі, на яких розташовані пам’ятки “… належать до земель історико-культур
ного призначення, включаються до державних земельних
кадастрів, планів землекористування, проектів землеустрою, іншої проектно-планувальної та містобудівної документації” [3, ст. 34].
Поняття “територія пам’ятки”, “землі істори
ко-культурного призначення” вперше були введені
до нормативно-правового обігу тільки сучасним
пам’яткоохоронним законодавством.
Вказаний закон, не обмежуючи форми власності на інші види пам’яток, визначив тільки державну форму власності як для пам’яток археології,
так і для земель, зайнятих ними [3, ст. 17]. Тому питання визначення меж територій пам’яток в реаліях
незалежної України особливо гостро стосується
пам’яток археології, які здебільшого розташовані
на землях сільськогосподарського призначення,
піддаються оранці, а отже й — руйнуванню.
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Як підкреслює Міжнародна хартія з охорони та використання археологічної спадщини
(Лозаннська хартія, 1990 р.) “археологічна спадщина — нестійке і невідновлюване культурне багатство.
Тому сільське господарство і землекористування повинні
регламентуватися і розвиватися так, щоб скоротити до
мінімуму руйнування археологічної спадщини” [4].
Однак бурхливе проведення земельної реформи в Україні у 1990-х рр., на жаль, ніяк не сприяло
збереженню археологічної спадщини. Скажімо,
якщо на 1 січня 1991 р. усі земельні угіддя перебували у державній власності, то з прийняттям у
березні 1992 р. Земельного Кодексу України [1],
почались процеси роздержавлення, паювання і
приватизації земель. На той час чинний перелік
пам’яток археології області уже був сформований
і включав 7,5 тис. об’єктів, але недосконалість
прийнятого земельного законодавства дозволила
роздержавлювати та віддавати землю у приватну
власність разом з пам’ятками археології.
Так, у ст. 1 першої редакції Земельного кодексу наголошувалось, що головним завданням
“земельного законодавства є … створення умов раціонального використання та охорони земель…”, а в ст. 33
декларувалась недопустимість вилучення особливо цінних земель зайнятих пам’ятками археології.
Водночас у ст. 34 Кодексу не передбачалась участь
пам’яткоохоронців у погодженні питань вилучення
(викупу) земель [1]. Це становище зберігалося цілих
10 років до 01.01.2002 р. [2; 3]. Таким чином, на початок 2000-х рр. склалася колізія, за якою чинний
перелік пам’яток області, що пройшли процедуру
обліку існував, а земель історико-культурного призначення в кадастрі земель області не було.
Ось чому робота з визначення меж територій
пам’яток, а особливо пам’яток археології, стала
першочерговою в пам’яткоохоронній галузі Дніп
ропетровської області. Тільки визначивши територію пам’ятки, можемо зберегти та забезпечити
її функціонування.
Така робота була розпочата у 2002 р. З 2003 р.
вона проводилась в рамках виконання затвердженої
Кабінетом Міністрів України Комплексної прог
рами паспортизації об’єктів культурної спадщини
на 2003–2010 роки [5], а з 2011 р. — на виконання
регіональної програми розвитку культури у Дніпропетровській області на 2009–2012 роки [6]. Видатки
на фінансування робіт щорічно передбачались в
обласному бюджеті і дозволяли за рік визначити
межі територій від 1000 до 1500 пам’яток.
Роботи з визначення меж територій пам’яток
виконувались ліцензованими землевпорядними
підприємствами, але в супроводі археологів та па
м’яткоохоронців, які під час польових робіт проводили моніторинг облікованих та виявляли нові
пам’ятки археології (кургани).
При виконанні робіт вимірювання проводилися за допомогою високочастотного радіонавігаційного обладнання GPS комплексом приймачів

Trimble 4600 LS у режимі швидкої статистики з
похибкою ±0,1 м для кожної точки. При виконанні
вимірювань базова станція (стаціонарний приймач
Trimble 4600 LS) знаходилась на відстані не більше
10 кілометрів від об’єктів зйомки, на пунктах полігонометрії з визначеними координатами.
Польовими вимірами визначались параметри
пам’яток археології, займана площа та координата
центру кожної пам’ятки в державній системі координат 1963 року.
По кожній сільській/селищній раді підготовлено технічну документацію у трьох примірниках,
до складу якої входило:
– пояснювальна записка, складена виконавцем;
– технічне завдання, яке складалось і затверджувалось замовником, тобто Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних
цінностей (далі Центр);
– карти-схеми району у розрізі сільських/селищних рад (1 : 100 000);
– карти-схеми сільської/селищної ради з нанесеними пам’ятками археології (1 : 25 000);
– ситуаційного плану-схеми розміщення кожної
пам’ятки (1 : 10 000 зменшена у 2 рази), з винесенням усіх даних по цій пам’ятці: номер, параметри, площа без охоронної зони та з охоронною зоною, а також координати розміщення;
– схеми розміщення кожної пам’ятки у розрізі
паїв.
Інформація готувалась у паперовому і елек
тронному варіантах.
У 2014 р. роботи з визначення меж територій
пам’яток археології з візуальними ознаками (курганів) в цілому у всіх 22 районах області завершені. Розпочато роботу з проведення археологічних
досліджень на місцях облікованих та щойно виявлених пам’яток, які не мають візуальних ознак
(стоянки, поселення, ґрунтові могильники та ін.), з
метою підтвердження наявності культурного шару,
його потужності та меж. Тільки після отримання результатів археологічних робіт території цих
пам’яток підлягатимуть геодезичній зйомці.
На порядку денному стоїть питання визначення меж територій інших пам’яток (історії, мону
ментального мистецтва).
Робота з координування та визначення меж
пам’яток археології дала можливість проводити інвентаризацію археологічної культурної спадщини
Дніпропетровської області, що цілком відповідає
вимогам Міжнародної хартії з охорони та використання археологічної спадщини (Лозаннська хартія), яка підкреслює, що інвентаризація
археологічного потенціалу “… є основним знаряддям
розробки стратегії в галузі збереження археологічної спадщини…” і основна умова “… охорони й використання
археологічної спадщини” [4].
Завдяки проведеному пам’яткоохоронному мо
ніторингу території області кількість пам’яток архео
логії з візуальними ознаками збільшилась удвічі за
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рахунок щойно виявлених і становить на теперішній час більше 14 тис. об’єктів, тобто збільшився
джерельний банк даних для наукових досліджень.
Отримана в результаті роботи інформація дала
можливість комплексно вирішувати питання охорони пам’яток археології.
По-перше, складаються уточнені переліки пам’яток археології, які є основою Державного реєстру нерухомих пам’яток України (далі — Державний реєстр); готується уніфікована облікова
документація на кожну пам’ятку.
По-друге, отримана документація надана райдержадміністраціям, які відповідно до ст. 3 Закону
України “Про охорону культурної спадщини”
є спеціально уповноваженими органами охорони
культурної спадщини районного рівня. На виконання вимог ст. 34 зазначеного закону райдерж
адміністрація приймає розпорядження, яким наголошує, що землі під пам’ятками повинні бути
визначені як землі історико-культурного призначення; наразі такі розпорядження прийняті у 8 з
22 районів Дніпропетровської області розпорядженнями голів райдержадміністрацій (Верхньодніпровський, Криворізький, Новомосковський,
Павлоградський, Петропавлівський, Томаківський,
Царичанський, Юр’ївський); документація з визначення меж територій пам’яток уможливлює повернення роздержавлених земель під пам’ятками
археології в державну форму власності, шляхом вилучення їх з паїв, що передбачається ст. 17 Закону
України “Про охорону культурної спадщини”.
Зазначена робота проводиться завдяки допомозі
правоохоронних органів.
Так, як пам’ятка археології в памяткоохоронній
галузі є об’єктом державного майна, а в земельній
— землями історико-культурного призначення,
то й комплексне збереження об’єктів культурної
спадщини може бути забезпечене тільки певними
заходами в обох галузях.
Якщо в пам’яткоохоронній галузі, на вимогу
Закону України “Про охорону культурної спадщини”, визначено територію пам’ятки, геодезичне
місце її розташування, балансоутримувача, який
укладає охоронний договір з відповідним органом
охорони культурної спадщини, то в земельній галузі на землі історико-культурного призначення
необхідно розробити землевпорядну документацію, а саме: проект земель історико-культурного
призначення, провести винесення меж цих земель
в натурі на місцевості і закріпити їх межовими знаками встановленого зразка.
Таким чином, робота з визначення меж тери
торій пам’яток археології у Дніпропетровській області проводиться комплексно і послідовно. Отримана документація має велике практичне значення
як для пам’яткоохоронної справи, так і для правового вирішення питань власності на землі історико-культурного призначення, зайняті пам’ятками
археології.

Робота з визначення меж територій пам’яток
археології була актуалізована розташуванням
пам’яток археології Дніпропетровської області
здебільшого на орних полях. Останнім часом у
суспільно-політичній полеміці дуже активно порушується питання зняття мораторію з продажу
земель сільськогосподарського використання. Відтак, своєчасне визначення меж пам’яток археології
дозволить уникнути порушень пам’яткоохоронного законодавства в умовах дії ринку сільськогосподарської землі та зберегти наші культурні
надбання.
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Определение границ территорий
памятников археологии
в Днепропетровской области:
практический аспект
Лидия Голубчик
Аннотация. В статье рассмотрено одно из главных направлений памятникоохранной работы — определение
границ территорий памятников: территорий, которые
обеспечивают их сохранность и функционирование,
на примере Днепропетровской области.
Ключевые слова: Государственный реестр памятников, землеупорядочение, земли историко-культурного
назначения, охрана памятников, памятник археологии,
территория памятника.
The Archaeological monuments’
areas delimitation
in the Dnipropetrovs’k region:
practical aspects
Lidija Golubchyk
Annotation. In the article one of the main areas of monuments guarding were reviewed — the delimitation of the
monuments’ areas territories, that ensure the safety and
functioning of the monuments, in the example of the
Dnepropetrovsk region.
Key words: archaeological monument, land management,
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Віта Дзима, Ганна Манжара

До питання дослідження
та збереження пам’ятки архітектури —
будинку музею Тараса Шевченка в Каневі:
тра диції, проблеми, перспективи
Анотація. Статтю присвячено створенню в 1930-х роках Шевченківського меморіалу на Тарасовій горі в Каневі,
питанням упорядкування могили поета, побудови музею та його функціонування в різних історичних контекстах.
Окреслено проблеми й перспективи збереження пам’ятки архітектури як зразка українського модерну та народного стилю в архітектурі відповідно до задумів автора Василя Кричевського для надання будинкові музею і його
оформленню національного звучання.
Ключові слова: Шевченківський меморіал, будинок музею, архітектор Василь Кричевський, національний стиль,
збереження пам’ятки.

У далекі 1930-ті роки, що минали на тлі лиховісних подій, пов’язаних із голодомором і репресія
ми в Україні, виразною та знаковою є постанова
Ради Народних Комісарів УСРР від 10 березня 1931
року “Про відзначення 70-х роковин із дня смерті
Т. Г. Шевченка” [10, с. 345], ухвалена на додаток до
постанови 1925 року “Про оголошення території
могили Т. Г. Шевченка державним заповідником”
[10, с. 321].
Таким чином було передбачено перетворити
територію Шевченкової могили біля Канева на
культурно-освітній осередок, а для здійснення цього побудувати новий пам’ятник і музей, відкрити
бібліотеку й читальню, збудувати та устаткувати
готель для екскурсантів-відвідувачів, продовжити
роботу з озеленення території Тарасової гори, не
порушуючи її природного стану та вигляду.
Того ж року було оголошено черговий конкурс на проект пам’ятника і меморіального музею. Було навіть видано “Програму Всесоюзного
конкурсу на проект пам’ятника і музею на могилі
Т. Г. Шевченка”. І хоча в конкурсі брали участь
найвидатніші митці того часу, його результати не
були взяті до реалізації. І лише у травні 1933 року
уряд дає згоду на будівництво і пам’ятника поетові і меморіального музею [2]. Створення проекту
Народний Комісаріат освіти України доручає професорові Василю Кричевському, який залучає до
співпраці свого талановитого учня Петра Костирка.
Глибоко вивчивши творчість Тараса Шевченка,
усвідомлюючи його значення в історії українського
національного відродження, митець задумав музей, що в єдності архітектурного та художнього
вирішень вповні розкривав би велич генія і засади
його творчості.
Саме багатогранний талант Василя Кричевського допоміг втілити в будинку музею стилізовану величну українську хату-храм для Тараса Шевченка. Про складну історію будівництва музею на

Тарасовій горі розповідають унікальні матеріали
архіву Петра Костирка (1897–1982), переданого
до Канева по його смерті дружиною у 1984 році.
Архів містить велику кількість документів, які безпосередньо стосуються проектування і будівництва
музею.
У 1933 році спеціальна комісія від Київської
“облнауки”, створена НКО УСРР, визначила ділянку і обсяг будівництва, затвердила основну концепцію подальшого розвитку заповідника. Основ
ною вимогою було збереження історично-при
родного вигляду місцевості, характеру гори та рослинності на ній; передбачено, що музей і пам’ятник
повинні добре проглядатися з боку Дніпра, а всі
господарські споруди та кіномайданчик планувалося розмістити на території біля готелю, аби
не перетворити Тарасову гору на місце розваг [4].
Центральним місцем оформлення гори стають
могила і пам’ятник, а всі інші архітектурні точки
мали органічно пов’язуватися з ними [7]. Верхній
майданчик планували у вигляді зеленого килима з
низьких насаджень, піщаних доріжок та існуючих
декоративних дерев (клен, липа), які на той час не
дуже густо росли в цьому місці. Це давало можливість сприймати увесь архітектурний ансамбль як
одне ціле, гармонійно пов’язане з багатою природою. Беручи за відправну точку місце пам’ятника,
основний майданчик автори проектують рівнобіжно до Дніпра, де з одного боку по осі мав постати
пам’ятник на могилі, а в кінці з іншого боку на
пагорбі — музей. Таке розташування забезпечило
б гарний огляд усіх споруд з Дніпра. А сам Меморіальний музей мав дати глядачеві уявлення “про
життя та творчість Т. Г. Шевченка у зв’язку його з
сучасністю” [7].
За центр композиції архітектори взяли високий пам’ятник, відповідно до розмірів якого було
запроектовано і приміщення музею з висотною
асиметричною композицією. Висота музею та па
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Іл. 1. В. К р и ч е в с ь к и й. Ескіз оформлення фасаду Меморіального музею Т. Г. Шевченка у Каневі.
Акварель. 1933–1936 рр.

м’ятника визначались, практично, з протилежного
берега Дніпра, по тополях.
У липні 1933 року ескізний проект оформлення всієї гори (могили і меморіального музею)
було погоджено в ЦК КП(б)У. Його було взято за
основу і після оголошення третього конкурсу на
проект пам’ятника Т. Шевченкові видано учасникам конкурсу як допоміжний матеріал. Кращим визнали пам’ятник із горизонтальною композицією
скульпторів К. Бульдіна, А. Дарагана та архітектора
Д. Торубарова. Спеціальна нарада при Народному
Комісаріаті освіти за участю В. Кричевського та
П. Костирка запропонувала авторам у зв’язку з новим вирішенням проекту пам’ятника внести зміни
до проекту музею, надавши йому більшої горизонтальності, аби він не домінував над могилою
та пам’ятником, а був фоном для них [3].
Водночас здійснювались підготовчі роботи до
будівництва на горі: геологічні дослідження, забезпечення тимчасового водопостачання, зведення
підйомника для будівельних матеріалів (фунікулера).
Виконуючи рішення замовника, автори переробляють проект, відмовившись від висотної
композиції: вилучають з нього водонапірну башту,
в якій передбачалося розмістити радіокімнату, а на
горі — скляні лоджії та відкриті галереї для огляду
чудової природи. Новий проект 16 лютого 1934
року було затверджено Народним Комісаріатом
освіти. За його основу Василь Кричевський взяв
образ української селянської хати, насамперед підкресливши її характерні ознаки: високий дах, знач

ний виступ карниза по всьому периметру будинку,
здійснив стилізацію під призьбу гранітного цоколю музею, блискуче використав національне мистецтво в художньому оформленні будинку [9, с. 381].
Інститут Т. Шевченка для “детальної проробки
експозиції меморіального музею” [3] створив спеціальну комісію, яка запропонувала оформити в
музеї чотири зали та окремий залу для періодичних
виставок. Як зазначав П. Костирко, план музею був
простий: великий двосвітний вестибюль з галереями і відкритими парадними сходами, до якого з
лівого боку, на першому і другому поверхах, приєднуються експозиційні зали, що за тематикою
розкривають життя і творчість поета та увічнення
його пам’яті, а також виставкова зала [5].
У квітні 1934 року розпочали будівництво музею. У перший рік роботи велись активно, а вже в
наступні роки фінансування значно скоротилося,
що призвело до здешевлення і спрощення проекту. Виникали труднощі як ідеологічного, так й
економічного характеру. Бракувало будівельних
матеріалів: цементу, арматурного заліза тощо. Довелося відмовитись від залізобетонних перекриттів
в експозиційних залах (замінили дерев’яними), а
стовпи — дерев’яними та цегляними; об’єм приміщення було зменшено. Очевидно, у зв’язку з цим
довелося скоротити кількість приміщень на першому та другому поверхах, відмовитись від виставкової і лекційної зали, а бібліотеку перенести на цокольний поверх. Зміни, внесені до проекту багатьма
комісіями, позбавили зали частини експозиційної
площі, адже на першому і другому поверхах посе-
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Іл. 2. В експозиційній залі музею Т. Г. Шевченка
у Каневі. Фото 2010 р.

редині музею не було навіть експозиційної стінки,
запланованої архітекторами з самого початку, що
утруднювало розміщення музейних предметів і
спрямування екскурсійного руху.
Будівлю музею було споруджено в 1936 році.
Як підкреслювали сучасники, вона виднілася за
17 км по Дніпру як своєрідний пам’ятник [4]. У завершеному вигляді це була двоповерхова будівля зі
світлими стінами під черепичним дахом червоного кольору, з цокольним поверхом та невеликим
підвалом; асиметрична; головний вхід акцентовано
шестипілястровим портиком, який завершувався
трикутним фронтоном. Цього ж року Раднаркомівське управління мистецтв запропонувало В. Кричевському та П. Костиркові зробити проект зов
нішнього та внутрішнього оформлення мемо
ріального музею. В “Умові” від 10 жовтня 1936
року між Державним історико-культурним заповідником “Могила Т. Г. Шевченка” в особі Директора
М. С. Стретовича та професора В. Г. Кричевського,
архітектора П. Ф. Костирка, зокрема, було заплановано:
– “оформлення всього музею провести протягом
1937 року”;
– “вестибюль та першу тему “Життя, літературногромадська, політична діяльність Шевченка” —
до 1-го травня 1937 року, решту — до 20-річчя
Жовтня;
– врахувати в оформленні експозиції розміщення
фігур — деталей харківського пам’ятника Шевченкові, тематично пов’язаних з експозицією та
ін. “Проф. Кричевський та арх. Костирко беруть
на себе авторський догляд і відповідальність за
доброякісне виконання всіх художніх робіт експозицій музею та його обладнання” [11].
Творчо підійшовши до виконання завдання,
Василь Кричевський прагнув створити музей біля
усипальниці геніального поета і художника у синтезі всіх видів мистецтв — архітектури, живопису,
скульптури, декоративного мистецтва з використанням майоліки, альфрейних розписів, інтарсії

тощо. Він виконав не лише проект художнього
оформлення музею з мотивами народної творчості
в основі, а й обладнання (щитів, стільців, лав, столів, гардин, килимів, горщиків для квітів). Вражає
колосальна праця митців. Архітектори виступали
прихильниками просторового вирішення музейних
експозицій. У вестибюлі, на їхню думку, мав бути
монументальний вітраж з українським орнаментом,
а на стінах (праворуч, ліворуч та в залах) — живописні панно на шевченківську тематику. Авторами
цих розписів мали стати відомі українські художники Федір Кричевський, Михайло Дерегус, Олексій
Шовкуненко, Віктор Савін, Єфрем Світличний,
Василь Вовченко, Дмитро Шавикін. Цей задум
частково вдалося втілити у 1990-ті роки лауреатові
Національної премії України імені Тараса Шевченка — О. І. Івахненку. Його розписи на шевченківську тематику відвідувачі музею можуть побачити
у вестибюлі першого і другого поверхів.
Бар’єр вестибюлю мали оздобити чистими
дубовими дошками з інтарсією (пізніше їх просто
пофарбували). Фасад планували оформити майолікою, якою здавна славилась Україна. На жаль,
за браком коштів, від цього довелося відмовитись.
У 1937 році було закінчено зовнішнє і внут
рішнє оформлення музею, яке не зовсім відповідало задумам авторів. Але все ж таки в художньому
проекті вдалося втілити національний дух українського мистецтва. Так, в інтер’єрі домінантою став
вестибюль, в якому найяскравіше було оформлено
відкриті просторі сходи, що вели на другий поверх; заповнені соковитим барвистим орнаментом
кесони, сконцентрована тональна гама яких давала
плавний перехід з одного тону до іншого [5]; стелі
музейних залів та колони, оздоблені декоративними розписами. Як підкреслював П. Костирко
“розцвітка і розписи зал скомпоновані на основі аналізу мотивів народного українського орнаменту” [3]. Пофарбування верхніх експозиційних
залів було проведено у спокійних м’яких тонах,
а нижніх залів — більш соковитих [5] (у зв’язку з
розміщенням там відповідних експонатів). Як відзначив під час обговорення оформлення музею
архітектор Я. А. Штейнберг, “внутрішнє оздоблення — позитивний, сміливий досвід. Прикладу пофарбування інтер’єру чистими тонами до цього
часу ми не мали” [5]. Стилістика архітектурної частини зовнішньої та внутрішньої оздоб двоповерхової асиметричної споруди музею — колони-опори,
пілястри, портики, міжвіконні простінки, черепичний дах були в цілковитій гармонії з неповторним
довкіллям Тарасової гори і Дніпра.
Попри те, що не все задумане вдалося втілити в життя, будинок музею став одним з кращих
зразків українського модерну та народного стилю
в архітектурі, національної архітектурної школи
першої половини XX ст. та цивільної архітектури
(спеціально збудований як музей).
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У вирішенні всього архітектурного ансамблю могили основне місце належало пам’ятникові.
5 лютого 1939 року, за три місяці до відкриття меморіалу, Рада Народних Комісарів ухвалила постанову про будівництво нового пам’ятника на могилі
Шевченка, “використавши для цього бронзову фігуру Тараса Шевченка висотою 3,6 метра роботи
заслуженого діяча мистецтв скульптора М. Манізера” [10, с. 370].
18 червня 1939 року в присутності 40 тисяч
шанувальників поета на Тарасовій горі було урочисто відкрито Шевченківський меморіал — музей
і новий пам’ятник на його могилі.
Історичні події спонукали Василя Кричевського до вимушеної еміграції в 1940-х рр. Його співавтор Петро Костирко планував згодом завершити
художнє оформлення музею. Він опікувався відновленням знищеної під час Другої світової війни музейної експозиції, а в 1960–1970-х роках виступив
науковим керівником ряду проектів реконструкції
фасадів і внутрішнього оформлення музею [6].
За основу брав проекти, розроблені спільно з
Василем Кричевським, творчо опрацювавши їх.
Так, “Плановим завданням на проектування приміщень, споруд і благоустрою Канівського музеюзаповідника “Могила Т. Г. Шевченка” АН УРСР
від 9.01.1959”, серед інших важливих завдань було
передбачено обличкування фасадів музею кольоровою керамікою з орнаментом, виготовлення
нового вітража на вікнах вестибюлю біля сходів,
написання панно, виготовлення стилізованих експозиційних меблів та меблів для відпочинку відвід-

увачів, килимові доріжки, портьєри й штори для
приміщення музею в національному стилі тощо.
До реалізації цього було залучено П. Костирка. Але
втілити в життя вдалося далеко не все.
Свого часу дослідницькі та реставраційні роботи будинку музею Тараса Шевченка проходили
в післявоєнні, ювілейні 1961–1964 роки, у 1975–
1976, в 1988–1989, 1990-х роках і виконувалися
Республіканською науково-виробничою майстер
нею, Київським інженерно-будівельним інститутом, Науково-дослідним та проектним сектором
Республіканських спеціалізованих науково-рес
тавраційних майстерень, майстернями Художнього фонду України, Київським комбінатом мону
ментально-декоративного мистецтва, Державною
науково-технічною лабораторією консервації і
реставрації пам’яток та ін.
Вивчення документів, архіву Петра Костирка,
інших матеріалів, серед яких особливо цінними є
оригінали акварелей, що стосуються зовнішнього
та внутрішнього художнього оформлення музею
на Тарасовій горі, подаровані Шевченківському
національному заповідникові в 2003 році донькою
Кричевського — Галиною Кричевською де Лінде (Венесуела), передана в 1990-х роках онукою
архітектора Катериною Кричевською-Росандіч
частина творчого спадку родини митців Кричевських (США), надавало можливість напередодні
ювілею Кобзаря під час ремонтно-реставраційних
робіт музею на Тарасовій горі втілити в життя задум талановитих зодчих, здійснити “реабілітацію
художнього образу музею” [1, с. 119].

Іл. 3. Відновлений вестибюль музею Т. Г. Шевченка. Фото 2015 р.
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Про це йдеться в багатьох проектних документах, зокрема, напрацюваннях фахівців Інституту
“УкрНДІпроектреставрація” (м. Київ), які здійснили ґрунтовні комплексні наукові дослідження та
проектні роботи (ГАП: В. М. Безякін). Планувалося
завершити відтворення первісного вигляду музею
(його зовнішнього і внутрішнього образу), за
проектованого, та не до кінця втіленого свого часу
В. Кричевським, якого тоді усунули від завершення
художнього оформлення музею в національному
стилі.
Наприкінці 2003 року було демонтовано діючу
експозицію музею, а фахівці Української спеціальної науково-реставраційної проектно-будівельної
майстерні “Укрреставрація” (м. Київ) розпочали
роботи з укріплення фундаменту по периметру
будівлі залізобетонними палями, зняли перегородки між залами на першому та другому поверхах
музейного приміщення тощо.
У 2004–2010 роках замінили дерев’яні перекриття будівлі музею на залізобетонні, підсилили
міжвіконні простінки та колони, замінили дерев’яні
перекриття даху на металеве з укладкою черепиці,
виконали загальнобудівельні роботи. Відбулося
розширення підвального поверху музею, в якому
нині розміщено фонди, виставкові зали, музейну
крамничку, гардероб та ін. До тильного фасаду
будівлі у південно-західній частині додано прямокутну прибудову з ліфтовою шахтою. Було здійс
нено підготовчі роботи до виконання майолікового оздоблення фасаду; а реставраторами відкрито
зразки первісного пофарбування, орнаментального
опорядження стін музею, стель і колон експозиційних залів [1, с. 118].
Однак на останньому етапі ремонтно-рестав
раційних робіт було порушене пам’яткоохоронне
законодавство, проігнороване “Планове завдання на реставрацію” (від 10.09.2001), “Завдання на

проектування” (від 8.07.2003), що призвело до знищення національного стилю в інтер’єрі та знівелювало образ музею як Шевченкової хати-світ
лиці. Науково-методичною радою Міністерства
культури і туризму України (від 02.07.2009) реставраційні роботи було зупинено [1, с. 119], а
науково-методичною радою Міністерства культури
і туризму України (протокол № 36 від 19.03.2010)
було ухвалене рішення стосовно “недоцільності
виконання оздоблювальних робіт на фасаді Музею Т. Шевченка з використанням поліхромної
полив’яної майолікової плитки; припинення виконання робіт з відтворенням розпису інтер’єрів
експозиційних залів (на стелях, стовпах та міжвіконних простінках)”. І внаслідок прийняття рішення щодо затвердження концепції, тематичної
структури та ескізного проекту експозиції музею
Тараса Шевченка розроблених “Творчою архітектурною майстернею Л. Скорик” (протокол нау
ково-методичної ради Міністерства культури і туризму України № 37 від 28.05.2010) процес реставрації зайшов у гостру суперечність із напрямком,
у якому працювали фахівці “Укрреставрації” та
музейники Шевченківського національного заповідника. Таким чином, через понад півстоліття не
лише не втілено в життя задумане В. Кричевським,
а й остаточно знищено вже створене ним колись
національне оформлення музею. Так, в інтер’єрі
(зали і вестибюль) було перефарбовано стіни й колони в сірий колір (за В. Кричевським оформлення
інтер’єрів та зовнішнього вигляду музею вирішено
у світлих тонах та поліхромії); паркетну підлогу в
залах замінено на сіро-чорну гранітну; закладено
гіпсокартоном оригінальні орнаментальні розписи
пілястрів (за ескізами В. Кричевського), розкриті у
2004 р.; вікна в музеї на другому поверсі частково
закрили експозиційними банерами, що розірвало
зоровий зв’язок з унікальним краєвидом на Дніпро

Іл. 4. Шевченківський меморіал у Каневі. Фото 2015 р.
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і лівобережжя, який мав би стати ландшафтним
контекстом експозиції. У вестибюлі музею стелю
з уже відтвореними кольоровими розетками в кесонах було закрито натяжним екраном, а віконний
поліхромний вітраж за проектом В. Кричевського
замінено на віконний скляний. Дерев’яні огорожі другого ярусу вестибюлю (галереї) музею, виготовлені в 2010 році в техніці інтарсії за ескізами В. Кричевського, замінено на скляні. Не було
реалізовано й настінні монументальні розписи в
музеї із затвердженою тематикою, хоча група відомих українських художників виготовила ескізи
робіт.
В екстер’єрі будівлі музею поліхромні піддашшя (карнизи) по периметру фасаду, вже виконані за
ескізами В. Кричевського, було перефарбовано в
білий колір, а на головному фасаді — зафарбовано
підготовлені місця для майолікового орнаменту.
Таким чином, внаслідок здійснених змін порушено цілісність загального художнього образу
музею, важливого складника Шевченкового меморіалу на Тарасовій (Чернечій) горі.
Українська громадськість, митці, науковці,
музейні працівники, пам’яткоохоронні інституції,
Комітет Верховної ради України з питань культури і духовності, творчі спілки, заклади культури
стали на захист національної Святині. Незважаючи на листи-протести, звернення до Президента
України, Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка
Національної академії наук України, Відкриті листи Львівської, Київської інтелігенції, багатолітніх
хранителів Шевченкового меморіалу І. Д. Ліхового
і З. П. Тарахан-Берези, нащадків Василя Кричевського (надруковані у тогочасній періодиці в Украї
ні, за кордоном та в Інтернеті) руйнацію пам’ятки
не вдалося зупинити.
Повертаючись сьогодні, через п’ять років, до
подій, описаних вище, констатуємо: втручання в
авторський проект В. Кричевського та нова модерна “лаконічна і лапідарна” експозиція літературномеморіального музею на Тарасовій горі не виправдали надій шанувальників Великого Кобзаря, що
засвідчують відгуки відвідувачів та записи в книгах
вражень музею.
Сьогодні для збереження шевченківських
місць та забезпечення сталого розвитку Шевченківського національного заповідника державою
передбачено ряд заходів [8], серед яких, зокрема,
й оновлення вигляду музею.
У 2015 році, враховуючи численні побажання
шанувальників Тараса Шевченка, розпочато роботи з повернення національного образу музею:
відновлено поліхромний орнаментальний вітраж
за ескізами В. Кричевського, відкрито розписи у
кесонах вестибюлю, повернуто до експозиції ряд
знакових експонатів. Здійснення цих та інших завдань на запити українського суспільства відповідатиме образові національної святині, якою стала
для народу Тарасова гора.
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К вопросу исследования
и сохранения памятника
архитектуры — здания музея
Тараса Шевченко в Каневе:
традиции, проблемы,
перспективы
Вита Дзыма, Анна Манжара
Аннотация. Статья посвящена созданию в 1930-х годах
Шевченковского мемориала на Тарасовой горе в Каневе,
вопросам благоустройства могилы поэта, строительству
музея и его функционированию в разных исторических
контекстах. Определены проблемы и перспективы сохранения памятника архитектуры как образца украинского модерна и народного стиля в архитектуре соответственно замыслам его автора Василия Кричевского
с целью придания дому музея и его оформлению национального звучания.
Ключевые слова: Шевченковский мемориал, дом музея, архитектор Василий Кричевский, национальный
стиль, сохранение памятника.
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As to the question of research
and preservation of architecture
monument — the building of the
museum of Taras Shevchenko in Kanev:
traditions, problems, prospects
Vita Dzima, Anna Manzhara
Annotation. The article deals with the creation of
Shevchenko’s memorial on the Taras Hill in Kaniv in the
1930th, problems of ordering the poet’s grave, building of

the museum and its functioning during different historic
contexts. The problems and perspectives on the conservation of the monument as a specimen of the Ukrainian art
nouveau and folk style in architecture are define according
to the ideas of its author Vasyl Krichevsky for the purpose
to make the building of the museum and its appearance
according to the national perception.
Key words: Shevchenko’s memorial, the building of the
museum, the architect Vasyl Krichevsky, national style, conservation of the monument.
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Надія Кукса

Пам’яткоохоронні заходи
у Свято-Іллінській церкві в Суботові
наприкінці ХХ – початку ХХI ст.
Анотація. У статті висвітлено пам’яткоохоронні заходи, що проводилися в 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст.
у церкві Святого Пророка Іллі у Суботові — усипальниці Богдана Хмельницького. Відновлювально-реставраційні
роботи виконувалися із застосуванням новітніх технологій з врахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду.
Ключові слова: пам’яткоохоронні заходи, церква Святого Пророка Іллі у Суботові, відновлювально-реставраційні
роботи, застосування новітніх технологій

Свято-Іллінська церква в Суботові — усипальниця Богдана Хмельницького, пам’ятка архітектури
середини XVII ст. — зберегла свою автентичність
завдяки реставраційно-відновлювальним заходам,
здійсненим наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
[3, с. 31–35].
Зі створенням у 1989 р. Чигиринського державного історико-культурного заповідника церкву
як видатну пам’ятку історії та культури взято на
баланс установи з правом безоплатного використання місцевою релігійною громадою для проведення богослужінь.
Суттєві реставраційні роботи проведені в 1991–
1995 рр. Зокрема, повністю замінено покрівлю
храму, яку виконано з мідних покрівельних листів
по дощаному настилу та дерев’яних кроквах; потиньковані й побілені стіни, встановлено іконостас. У 1998 р. завдяки спонсорській допомозі Укр
телекому оздоблено іконостас, настелено дерев’яну
підлогу в храмі.
Оскільки усипальниці гетьмана надано статус
пам’ятки архітектури середини XVII ст. національного значення, всі витрати на реставрацію та опорядження храму покладено на державу. Стосунки
між релігійною громадою та заповідником регламентуються основними положеннями Охоронного
договору на пам’ятку культурної спадщини, який
щороку поновлюється. З боку адміністрації та працівників заповідника виконуються всі пункти договору з метою збереження пам’ятки, привернення до
її проблем уваги громадськості, відвідувачів, докла-

дено чимало зусиль для співпраці з настоятелями
храму та активом громади.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 27 вересня 2002 р. за № 564-р “Про
перспективний план невідкладних заходів щодо
остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього СРСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних
організацій” адміністрація та співробітники закладу докладають максимум зусиль, щоб і віряни, які вбачають в церкві Святого Пророка Іллі
насамперед храм Божий, і тисячі туристів, які
прибувають сюди, щоб віддати шану пам’яті гетьмана, завжди почувалися комфортно, максимально могли задовольнити свої моральні й духовні
потреби.
Історію храму зберігали, досліджували, примножували кращі представники різних верств населення у ХІХ–ХХ ст. Ми не маємо права нехтувати результатами їхньої часто подвижницької діяльності й повинні донести до кожного, хто переступить поріг храму, відомості про їхній внесок у
збереження пам’ятки.
Внаслідок багаторічної дослідницької роботи
науковців закладу та співпраці з колегами інших
музейних і наукових установ країни зібрано воєдино скупі відомості щодо історії храму. Останнім
часом виявлено і введено до наукового обігу потужний пласт архівних матеріалів, що дозволили
зробити суттєві доповнення й уточнення стосовно
минулого усипальниці гетьмана.
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Зокрема, в 2001 р. під час досліджень в архівах
Кракова генеральним директором НІКЗ “Чигирин” В. І. Полтавцем було виявлено низку нових
історичних документів, введення яких до наукового обігу сприяє успішному дослідженню даної
проблеми.
Історичний ландшафт прилеглої до храму території потребує подальшого збереження. Згідно з
Генеральним планом розвитку заповідника передбачено відновлення елементів фортифiкацiйних
споруд замку Хмельницьких з подальшою консервацією археологічних об’єктiв.
Концепція відтворення та музеєфікації пам’я
ток Суботова передбачає комплексні археологічні
дослідження, подальше виявлення та опрацювання
архівних і літературних джерел.
З приємністю маємо зауважити, що останнім
часом суттєво активізувалися реставраційно-архео
логічні студії навколо усипальниці гетьмана.
У 2005–2006 рр. розвідувальною експедицією
Інституту археології НАН України під керівниц
твом Надії Шевченко було відновлено археологічні
дослідження храму. Результати цих досліджень,
що здійснювалися з використанням сучасного пошукового обладнання, дозволили зробити цікаві
висновки щодо архітектурно-конструкційних особ
ливостей споруди [4, с. 694–700].
Упродовж 2006–2009 рр. відповідно до Державної програми “Золота підкова Черкащини” проводився черговий цикл ремонтно-реставраційних
робіт у приміщенні храму та на прилеглій території. Початку робіт передувала ретельна підготовка.
Насамперед було здійснене обстеження споруди,
розроблено рекомендації щодо збереження конструкцій, в яких зазначалася необхідність проведення ремонту покрівлі, стін, сходів на хори та горище, а також заміна віконних і дверних заповнень
[5, с. 5]. Зокрема зауважувалося, що сучасні відмітки
поверхні благоустрою навколо церкви та підлоги
всередині храму, сама конструкція підлоги, система
вентиляції не відповідають автентичним.
Обстеженням встановлено надмірне зволо
ження стін всередині будівлі та відсутність ефективної вентиляції. Відпадання тиньку на фасадах
є прямим свідченням про неналежні гідроізоляцію
стін та водовідведення з прилеглої території.
На основі висновків обстеження було розроблено робочий проект, в якому зазначені основні
завдання з проведення реставрації “приведення
будівлі в належний стан згідно сучасних вимог
до будівель відповідного призначення. Проектом
передбачені необхідні енергозберігаючі технічні
рішення, сучасні інженерні системи й обладнання”
[1, с. 12]. Проект, що відповідає сучасним вимогам,
розроблено з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду [5].
Фасади з метою збереження автентичного вигляду храму повинні бути відреставровані відповідно до “Рекомендації з технології виконання ре

монтно-реставраційних робіт”, розробленої інже
нером-технологом реставратором, академіком АБ
України Ю. М. Стріленко [6, с. 7].
Передбачалося понизити рівень відмощення
навколо церкви та дзвіниці приблизно на 30 см,
щоб вийти на історично існуючий рівень ґрунту, оскільки в результаті шурфування виявилося,
що цоколь був засипаний саме на таку висоту
[7, с. 5].
Науково-проектні рішення були погоджені з
Державною службою охорони культурної спадщини, Управлінням охорони пам’яток архітектури
Мінбуду України, Інститутом “Укрпроектреставрація”.
Науково-дослідні та вишукувальні роботи
включали архівні й бібліографічні дослідження,
складання історичної довідки, архітектурно-архео
логічний обмір, лабораторні дослідження будівельних та опоряджувальних матеріалів, фотофіксацію,
гео-топозйомку.
Комплексні реставраційно-відновлювальні роботи були виконані в повному обсязі. Налагоджено
опалення споруди, яке забезпечується за допомогою кабельної обігрівальної системи фірми DEVI,
вмонтованої у підлогу.
Установлений новий символічний надгробок,
виготовлений з білого мармуру.
Групою самбірських сницарів під керівництвом Ярослава Шийки з липової деревини виготовлено стилізований під барочний іконостас, поверхню якого покрито сусальним золотом.
Розширено межі благоустрою, проведене озеленення прилеглої до храму території, включаючи
історичний некрополь та східний схил у напрямку
до замчища — місця садиби Хмельницьких.
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Однак через недостатнє фінансування роботи
з облаштування внутрішньої частини храму виконані не в повному обсязі: необхідно завершити
декорування символічного надгробка.
Нещодавно стараннями настоятеля храму
о. Володимира було встановлено два кіоти, виконані в тому ж стилі, що й іконостас, які гармонійно
вписалися в інтер’єр усипальниці Богдана Хмельницького. Вони придбані коштом меценатів.
Особливо важливим є питання забезпечення
належної вентиляції храму та осушення його стін.
Комплексні заходи, проведені під час останньої
реставрації, як не прикро, повністю не вирішили
цієї проблеми — стіни споруди постійно піддаються надмірному зволоженню, що супроводжується відпаданням шарів тиньку; покриваються
пліснявою дерев’яні предмети релігійного культу.
Вірогідно, первісна вентиляційна система будівлі
була порушена ще в давнину, а сучасні заходи з
використанням новітніх технологій попри всі намагання виявилися малоефективними.
Окрім цього, актуальною залишається необхідність обґрунтування точного місця розташування
поховання гетьмана в Іллінській церквi. Робота з
виявлення і опрацювання матеріалів, які б сприяли
розв’язанню цього питання, потребує ретельних
досліджень в архівах України, Росії, Польщі, Туреччини.
Як уже зазначалося, зробити необхідно ще
багато. В даному контексті першочерговими завданнями є:
– продовження роботи у вітчизняних і зарубіжних
архівних установах з метою з’ясування автентичного вигляду надгробка гетьмана з подальшим його відновленням, оскільки точне місце
поховання Б. Хмельницького в церкві досі не
встановлено;
– поглиблення студій з атрибутації поховань, виявлених у приміщенні храму;
– необхідність ретельних розкопок прилеглої до
храму території, де впродовж кількох століть знаходився цвинтар;
– доцільність археологічних досліджень і на місці старовинного кладовища, що на Козацькому
майдані;
– продовження пошуків у музейних установах краї
ни мідної таблички, знятої археологом Гнатом
Стеллецьким зі стіни церкви [8, с. 6–81].
Принагідними в даній ситуації є ідеї Михайла
Грушевського, що не втрачають своєї актуальності
дотепер: “... Існують такі сфери, де всяке гайнування часу, відкладання на пізніше, збирання, дос
лідження та консервування форм старого життя,
безсумнівно, є непростимою провиною перед майбутніми поколіннями, і вона всім тягарем своєї відповідальності лягає на державні установи, оскільки

вони в своїх руках концентрують всяку культурну
ініціативу, всі засоби і можливості дослідницької
праці” [2].
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Памятникоохранительные
мероприятия в Свято-Ильинской
церкви в Субботове
в конце ХХ – начале ХХI в.
Надежда Кукса
Аннотация. В статье описаны мероприятия по охране
памятников, которые проводились в 90-е годы ХХ –
в начале ХХІ ст. в церкви Святого Пророка Ильи в Суб
ботове — усыпальнице Богдана Хмельницкого. Восста
новительно-реставрационные работы выполнялись с
применением новейших технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта.
Ключевые слова: мероприятия по охране памятника,
церковь Святого Пророка Ильи в Субботове, обнови
тельно-реставрационные работы, применение новейших технологий.
Activities for Monument
Protection as of Late XXth
through Early XXIst
Century at St. Eliah Church
in Subotiv, Ukraine
Nadiya Kuksa
Annotation. Thearticle discusses the monument protection
activities as held in 1990th through early XXIstinthechurchofSt. Elijah, the burial place of BohdanKhmelnytsky,
Ukrainian well-respected national leader, in the cityof Subotiv, Ukraine.
Restoration works included application of both the latest
technologies and Ukrainian and foreign experience in the
area.
Key words: monument protection activities, St. Elijah
church in Subotiv, restoration and renovation activities,
application of latest technologies.
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Місце поховання праху Віри Річ —
перекла д ачки творів Т. Шевченка
англійською мовою: досвід взяття
на державний облік визначного місця
історико-культурної спа дщини
Анотація. Статтю присвячено питанню розробки облікової документації на об’єкт Шевченківського національного
заповідника (місця поховання праху Віри Річ — перекладачки творів Т. Шевченка англійською мовою) як важливої
процедури занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Ключові слова: Віра Річ, Т. Шевченко, облікова документація, Державний реєстр.

Шевченківський національний заповідник (місто Канів, Черкаської області) створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР № 287 від
21.11.1989 р. на базі існуючого Канівського державного музею-заповідника Т. Г. Шевченка з метою
дбайливого збереження шевченківських меморі
альних місць і навколишнього природного середо
вища в м. Каневі.
Комплекс Шевченківського національного заповідника (далі — Заповідник) розташований на
Чернечій (Тарасовій) горі, неподалік від Дніпра, в
районі всесвітньовідомих Канівських дислокацій,
які є не лише геологічною пам’яткою, а й пам’яткою
природи. Вони є унікальною структурою, що відображається в своєрідному рельєфі і носить назву
“Канівські гори”. Більшість гряд мають власні назви, зокрема “Чернеча гора”, і є особливо цінними
геологічними й ландшафтними об’єктами.
У 1989 р. номінацію “Могила Тараса Шевченка та Канівський історико-природничий му
зей-заповідник” було внесено до Попереднього
Списку всесвітньої спадщин ЮНЕСКО (Tentative
List).
Основними завданнями Заповідника є здійс
нення заходів з охорони і збереження об’єктів культурної спадщини та пам’яток природи, пов’язаних з
ними територій та рухомих предметів, творів монументального, образотворчого, декоративного мистецтва, а також проведення науково-дослідницької,
науково-методичної, інформаційної та культурнопросвітницької роботи з метою популяризації
культурної спадщини, духовного збагачення громадян та їхнього патріотичного виховання.
До складу Заповідника входять дев’ять пам’я
ток, дві з них — національного значення, сім — місцевого. Загальна площа Заповідника — 45,0837 га.
У 2013 р. автором була розроблена облікова
документація на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини — місце поховання праху перекладачки творів Т. Г. Шевченка англійською мовою

Віри Річ, який пропонувався для взяття на державний облік як пам’ятка історії місцевого значення.
Облікова документація (паспорти, облікові
картки) на об’єкти культурної спадщини складені
за формою, затвердженою наказом Мінкультури
та Держкомітетом з будівництва та архітектури від
13.05.2004 р. № 295/104 “Про затвердження форм
облікової картки та паспорта об’єкта культурної
спадщини” і відповідно до Методичних рекомен
дацій щодо заповнення облікової картки та паспорта об’єкта культурної спадщини”, схвалених
наказом Державної служби охорони культурної
спадщини від 03.06.2004 р. № 11.
Віра Річ — англійська поетеса і перекладачка
української, білоруської літератури англійською
мовою; секретар Англо-Українського Товариства
в Лондоні. Справжнє ім’я та прізвище — Faith Eli
zabeth Joan Rich.
Народилася 24 квітня 1936 р. у північній частині Лондона. Перше своє ім’я вона переклала з
англійської, змінивши на українське Віра. Її мати
працювала в Червоному Хресті і там познайомилася з українцями. А через неї з ними затоваришувала
й Віра. В Оксфордському університеті вивчала давні германські мови (1955–1957), у Лондонському —
математику (1958–1961). Авторка сотні статей про
українську літературу (в англомовних журналах) та
збірок поезій “Ескізи” (Outlines, 1960), “Провіс
ники й образи” (Portents and Images, 1964).
Починаючи з 1961 року, Віра Річ перекладала
твори Т. Шевченка (“Кобзар” перекладено повні
стю), Івана Франка, Лесі Українки, Миколи Зерова,
Павла Филиповича, Павла Тичини, Василя Стуса,
Василя Симоненка, Ліни Костенко та інших видатних українських письменників. Вона засновник
і редактор часопису “Розмаїття”. Відомо, що над
перекладом деяких творів Т. Шевченка вона працювала упродовж 20 років [4, с. 3].
Вперше побачити Україну Віра Річ змогла ли
ше у березні 1991 р., приїхавши на Шевченківські
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Іл.1. Місце поховання праху Віри Річ — перекладачки творів Т. Шевченка
англійською мовою. Фото І. Литвиненко. 2013

святкування. 24 серпня 1992 р. вона вже приїхала
на святкування першої річниці проголошення незалежності Української держави та перепоховання
праху Патріарха Й. Сліпого в крипті св. Юрія у
Львові. Віра Річ також брала участь у церемонії
відкриття пам’ятника Т. Шевченкові у Львові, де
продекламувала свій вірш “Prologue” (“Be swift,
my friends…”), написаний з нагоди проголошення незалежності України. Під час Шевченківських
святкувань перекладачка відвідала Канів. Натхненна генієм поета, вона написала у цей день вірш
“Kaniv” (“A path as steep as Calvary”), який прочитала біля могили Тараса, а також проспівала під
гру М. Коваля на старосвітській бандурі Кобзареві
“Думи мої, думи мої…” англійською мовою у власному перекладі [3, с. 12].
У 1997 році Національна спілка письменників України нагородила Віру Річ найвищою перекладацькою нагородою — премією імені Івана
Франка. Премію було вручено за вагомий внесок у
популяризацію української літератури та культури
в англомовному світі.
У 2005 р. її обрано дійсним членом Наукового
товариства ім. Шевченка.
24 серпня 2006 р. Указом Президента України
В. Ющенка Віру Річ нагороджено орденом княгині
Ольги третього ступеня.
2007 року за підтримки Інституту літератури
ім. Т. Шевченка НАНУ вийшло видання вибраних поезій Тараса Шевченка в її перекладі “Тарас
Шевченко. Вибрана поезія. Живопис. Графіка”
[5, с. 26].

24 квітня 2006 року Віра Річ відсвяткувала своє
сімдесятиріччя в Україні. Перекладачка, яка не мала
жодного “кровного” зв’язку з Україною, зізналася,
що прагне, аби її прах знайшов спочинок саме
тут, неподалік Чернечої гори, де покоїться Тарас
Шевченко.
До самої смерті Віра Річ працювала над перекладами української літератури. В Україні творчість
Віри Річ досліджували Р. Зорівчак, Д. Дроздовський,
С. Гальченко, М. Кочур, Г. Косів, В. Радчук та ін.
У Шевченківському Музеї в Каневі в експозиції
перекладів Т. Г. Шевченка мовами світу є й англомовні переклади, зроблені Вірою Річ.
Останню волю перекладачки, яка померла в
Лондоні 20 грудня 2009 року, виконали літературний критик, заступник головного редактора журналу “Всесвіт” Дмитро Дроздовський та офіційний
виконавець заповіту Віри Річ, що опікується спадщиною видатної перекладачки на її батьківщині,
учений-ядерник, професор Лондонського університету Kingston University Алан Флауерс.
Згідно з заповітом Віри Річ, частина її праху
була захоронена у Каневі, на Козацькому цвинтарі
поряд із Тарасовою горою і могилою Тараса Шевченка 15 квітня 2011 року. Інша частина знайшла
спочинок у білоруській греко-католицькій церкві
в Лондоні, вірянкою якої вона була.
Поховання розташоване на території Козацького цвинтаря в урочищі “Монастирок”, що біля
західного підніжжя Тарасової гори, неподалік від
могили кобзаря Олекси Чуприни, поховань багатолітніх хранителів Шевченкового меморіалу та
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інших особистостей, причетних до історії Тарасової гори.
За функціональною типологією об’єкт є похованням. Пам’ятний знак, в який вмонтовано прах
Віри Річ, було виготовлено працівниками приватної фірми “Певек” з міста Здолбунів Рівненської
області. Матеріал: базальт, видобутий у Костопільському районі в долині Янова — відомому і найбільшому в Україні родовищі базальтів. Розмір:
1,22х1 м. Пам’ятний знак — у вигляді розгорнутої
книжки з погруднім портретом Віри Річ. (іл. 1).
По обидва боки портрета молодої перекладачки у
вишиванці й етнічному українському намисті (на
фото Віра Річ — 1963 року, де їй 27 років) — уривок з поезії Тараса Шевченка “Мені однаково” в
оригіналі та англійському перекладі В. Річ:
Та неоднаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в
огні
Її, окраденую, збудять…

But it does touch me
deep if knaves,
Evil rogues lull our
Ukraine
Asleep, and only in the
flames
Let her, all plundered,
wake again…
That touches me with
deepest pain.

На монументі, ліворуч від портрета Віри Річ —
хрест, праворуч — вмонтована у монумент капсула з її прахом. У нижній частині пам’ятника напис українською й англійською мовами: “Вічна їй
пам’ять. Eternal memory and love”.
До створення пам’ятника долучились Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка, Національна спілка письменників України, Рівненське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” імені
Тараса Шевченка, Володимир та Сергій Поліщуки,
Тетяна Раданевич, Оксана Приходько, художниця
Оксана Новак [1].
Об’єкт культурної спадщини увічнює пам’ять
про британську поетесу, літературознавця, талановиту перекладачку, зокрема творів Тараса Шевченка в англомовному світі другої половини ХХ
століття — Faith Elizabeth Joan Rich (Віра Річ). Вона
багато зробила, щоб творчість Тараса Шевченка
стала доступною багатомільйонній англомовній
громадськості. Переклади Віри Річ мають худож
ньо-естетичну цінність і належать до найкращих
здобутків світової Шевченкіани.

Таким чином, відповідно до п. 11 Постанови
Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. “Про
затвердження Порядку визначення категорій па
м’яток для занесення об’єктів культурної спадщини
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” № 1760, зазначений об’єкт відповідає критеріям пам’ятки історії місцевого значення.
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Место захоронения праха Веры
Рич — переводчицы произведений
Т. Шевченко на английский язык:
опыт взятия на государственный
учет выдающегося места историкокультурного наследия
Ирина Литвиненко
Аннотация. Статья посвящена вопросу разработки
учетной документации на объект Шевченковского национального заповедника (места захоронения праха
Веры Рич — переводчицы произведений Т. Шевченко
на английский язык) как важной процедуры занесения
к Государственному реестру недвижимых достопримечательностей Украины.
Ключевые слова: Вера Рич, Т. Шевченко, учетная документация, Государственный реестр.
The burial place of the ashes
of Vera Rich — the translator
of works of T. Shevchenko in English:
the experience of taking
on the state account of sights
of historical and cultural heritage
Irina Litvinenko
Annotation. The article is devoted the question of development of registration document on the object of the
Shevchenko national preserve (burial-place ashes of Vera
Rich — translator of works T. Shevchenko by English) as
important procedure of bringing to the State register of
immobile sights of Ukraine.
Key words: Vera Rich, T. Shevchenko, registration document, State register.
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УДК 725.94:929 Шевченко “1900/1980”

Наталія Мархайчук, Валентина Марьонкіна

Пам’ятники Т. Г. Шевченкові 1900–1980-х рр.
у Харківській області як нерухомі об’єкти
культурної спа дщини
(з досвіду підготовки “харківського” тому
“Зводу пам’яток історії та культури України”)
Анотація. У публікації обґрунтовується потреба уточнення позицій діючого Реєстру пам’яток історії та монументального мистецтва м. Харкова та Харківської області, що перебувають на державному обліку, на прикладі
пам’ятників Т. Г. Шевченкові 1900–1980-х рр. у Харківській області. Наводяться дані про маловідоме погруддя Т.
Г. Шевченка дореволюційного часу і ставиться питання про внесення даного об’єкта монументального мистецтва
до Реєстру пам’яток історії та монументального мистецтва.
Ключові слова: пам’ятники Т. Г. Шевченкові, шевченкіана Харківщини, образ Шевченка в монументальній скульп
турі, “харківський” том Зводу пам’яток.

Наукові співробітники відділу Зводу пам’яток
Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини, які систематизують
та досліджують матеріали для “харківського” тому
“Зводу пам’яток історії та культури України”, постійно працюють з існуючими Реєстрами пам’яток
історії та монументального мистецтва м. Харкова
та Харківської області, що перебувають на державному обліку. Це обумовлено наскрізним процесом
з уточнення позицій профільних словників за різними видами (монументальне мистецтво, історія,
комплексні пам’ятки тощо), їхнім поповненням.
Під час дослідження пам’яток, іноді виникають
питання невідповідності змісту Реєстрів реальному станові речей. Об’єктивно, що чинні охоронні
Реєстри включають переважно пам’ятки до 1991 р.
“Найактуальнішим завданням обласних редколегій [Зводу]
має бути розширення і уточнення конкретного списку тих
об’єктів, які повинні увійти до окремих томів Зводу. Для
цього необхідно провести планомірне і ретельне обстеження
всіх населених пунктів […] з метою виявлення нових та
визначення стану збереження вже відомих мистецьких творів різних видів та епох, що збереглися хоча б у фрагментах. […] Суцільне обстеження території областей […]
дасть можливість встановити нарешті реальну кількість
пам’яток монументального мистецтва, поставити їх на
державний облік…” [1].
Отже, діючі Реєстри пам’яток історії та монументального мистецтва м. Харкова та Харківської
області, що перебувають на державному обліку (які,
на жаль, не є об’єктивною реальністю), на підставі дослідження працівниками відділу Зводу переважної більшості пам’яток мають бути уточненні
і доповнені.
За даними відділу Зводу пам’яток Харківського
науково-методичного центру охорони культурної
спадщини, на сьогоднішній день в області налічу-

ється 24 пам’ятники, покликані увічнити постать
українського світоча Т. Г. Шевченка. Найдавніший
з них датований 1912 роком, а останній було урочисто відкрито під час шевченківських днів у 2014
році. Чотирнадцять об’єктів виникло вже за часів
Незалежності, і лише десять, відповідно, у дорадянський і радянський часи (така відносна диспозиція
є очевидною з огляду на геополітичну специфіку
регіону).
Робота з Реєстрами унаочнила, що в них відоб
ражені сім з десяти обстежених співробітниками
відділу Зводу пам’яток пам’ятників Т. Г. Шевченкові
1900–1980-х рр. Один з них — відомий пам’ятник
Т. Г. Шевченкові у Харкові (1935, скульп. М. Манізер; вул. Сумська, 35), який є пам’яткою монументального мистецтва національного значення.
Ще два типологізовані як пам’ятки монументального мистецтва — пам’ятники Т. Г. Шевченкові
у м. Красноград (1985, скульп. О. Скобліков; вул.
Леніна, 88) та у м. Богодухів. При тому, якщо у
випадку із красноградським пам’ятником сумнівів
щодо правильності визначення типу пам’ятки не
виникає, то богодухівський вимагає окремих аргументів. Інші чотири пам’ятники — у м. Зміїв (1954,
вул. Леніна, 11), смт Шевченкове (1957–1959, вул.
Шевченка), смт Золочів (1964, парк Шевченка) та
в м. Харків (1967, вул. Жовтневої революції, 99) —
занесені до Реєстрів пам’яток історії та монументального мистецтва м. Харкова та Харківської області як пам’ятки історії.
Класифікатори нерухомих об’єктів культурної спадщини України передбачають можливість
віднесення скульптурних пам’ятників до пам’яток
історії науки, освіти і культури [2]. Проте, вони не
належать до основних типів об’єктів даної групи
пам’яток, а тому можуть виступати лише як частина
основних, утворюючи разом з ними комплексну
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пам’ятку. Це стає можливим, якщо пам’ятник, наприклад, встановлений у пам’ятному місці або територіально співвідноситься з важливою для регіону
чи конкретною локальною місцевістю історичною
подією. В жодному із зазначених населених пунктів, як і в усій Харківській області загалом, Тарас
Григорович не був. Отже, обґрунтувати належність
покликаних його увічнити пам’ятників як пам’яток
історії науки, освіти і культури, щонайменше, важко. Проблема віднесення скульптурних об’єктів до
числа історичних пам’яток обумовлена ситуацією
“ще тих часів, коли до числа пам’яток так званої монументальної пропаганди, що увічнювали пам’ять діячів
більшовицької партії і радянської держави, зараховували
не тільки художньо вартісні об’єкти, а й тиражовану
скульптуру, виготовлену часто з нетривких матеріалів,
на низькому професійному рівні. Ці твори не входили до
офіційно затверджених списків пам’яток монументальної
скульптури, але автоматично зараховувалися до числа
пам’яток історії” [3].
При всебічному дослідженні зазначених чотирьох об’єктів монументального мистецтва нами
було виявлено, що вони — виготовлені на Харківській скульптурній фабриці зразки типової скульптури двох взірців — ростова статуя (м. Зміїв, 1954,
та м. Харків, 1967), а також сидяча фігура (смт Шевченкове, 1957, та смт Золочів, 1959). Очевидно,
що репліки встановлених раніше скульптурних
об’єктів не можуть вноситися до Реєстрів як па
м’ятки монументального мистецтва. А оскільки
підстав для визначення їх пам’ятками історії нами
знайдено не було, то вважаємо за можливе поставити питання щодо виключення з діючих Реєстрів пам’яток історії пам’ятників у Золочеві (1964,
ХСФ; парк Шевченка) та у Харкові (1967, ХСФ;
вул. Жовтневої революції, 99). Задля справедливо
сті відмітимо, що харківський варіант, який наслідує
зміївський, є вже другою реплікою першовзірця:
трьома роками раніше, у 1964 році, перша репліка
була встановлена у смт Березівка Дергачівського
р-ну на території санаторію “Березовські мінеральні води”. Щоправда, обидві репліки дещо різняться
від першовзірця жестами і наративними деталями.
Правильність нашої позиції підтверджує і наступний факт. Створені у 1950-х роках пам’ятники у
м. Зміїв та смт Шевченкове, які ми пропонуємо
залишити в Реєстрах як пам’ятки монументального
мистецтва, були взяті під охорону Постановою виконкому Харківської обласної Ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.1972 (як пам’ятки історії).
Їхня цінність, на наше переконання, полягає в тому,
що вони є матеріальними свідченнями минулої
доби, які хоч і мають відносні художні якості, але
візуалізують розуміння постаті українського генія
офіційними радянськими діячами [4]. Пам’ятники у Золочеві та Харкові, які ми, відповідно, вважаємо за можливе вилучити з Реєстру, були взяті під охорону окремою Постановою № 13 від
12.01.1981 р. Саме тоді, ймовірно, компетентні

органи й припустилися вказаної вище системної
помилки.
Як ми вже наголошували, пам’ятник у м. Богодухові (вул. Шевченка, 8) вимагає додаткової уваги.
Його сучасний варіант — це встановлене 1973 р.
на стрункому постаменті погруддя Т. Г. Шевченка,
композиція якого імітує створений у середині ХХ ст.
скульптором М. Лисенком станковий портрет,
визнаний одним з кращих у радянському мистецтві (зберігається у НХМУ). До 1973 р. створений скульптором психологічно насичений образ
Кобзаря-бунтівника із грізно-насупленим поглядом
був використаний у пам’ятниках Києва (1964, біля
НАОМА), Парижа (1969, для скверу уніатського собору Св. Володимира; офіційно відкритий 1978 р.),
Ашхабада (1972). Однак до охоронного Реєстру
пам’ятник Т. Г. Шевченкові в Богодухові був занесений згідно з Постановою № 61 від 25.01.1972
року. Відтак, історія нинішнього богодухівського
пам’ятника Т. Г. Шевченкові має тривалу перед
історію.
Першим кроком з увічнення у Богодухові пос
таті поета, прозаїка, художника, реформатора нової
української літератури і нової української літературної мови став споруджений у 1924 р. двометровий
пам’ятник скульптора-аматора Булаги-Грипича
(бюст на постаменті). 1934 року до 120-ї річниці
від народження Т. Г. Шевченка у сквері на пл. Леніна постав інший пам’ятник (відомий за світ
линами, які зберігаються у фондах Харківського
науково-методичного центру охорони культурної
спадщини). Автором встановленого на гранітному постаменті бронзового бюсту стала скульптор
Е. Блох, яка у 1926 р. та 1930 р. брала участь у
конкурсах проектів пам’ятника Т. Г. Шевченкові для Харкова. Її проект отримав високу оцінку
більшості членів журі, але був відхилений. Створений авторкою образ інтелігента-мислителя, камерність проекту не задовольнили вже сформований на зламі 1920–1930-х рр. радянський міф про
Т. Г. Шевченка як борця за волю пригнічених народів. Виконане у кращих традиціях скульптурного
портрета блохівське погруддя було позбавлене національної ідентичності та властивої радянським
пам’ятникам піднесено-енергійної описовості [5].
1933 року Нарком освіти УРСР купив цей бюст
для міста. Встановлений через рік на центральному
майдані пам’ятник майже півстоліття був окрасою
Богодухова. Причини його демонтажу на початку
1970-х рр. нам наразі не відомі. Але зауважимо, що
приблизно в той час, коли це відбулося, пам’ятник
з’явився в переліку взятих під державну охорону
пам’яток історії та монументального мистецтва як
пам’ятка монументального мистецтва. З огляду на
вищевикладене, вважаємо, що позаяк наявний богодухівській пам’ятник є реплікою відомого портрета Т. Г. Шевченка авторства М. Лисенка, він
може бути презентований в Реєстрі як пам’ятка
монументального мистецтва місцевого рівня.
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Під час проведеної працівниками відділу Зводу
пам’яток роботи з дослідження наявних в області
пам’ятників Т. Г. Шевченкові у м. Харкові виявлено два пам’ятники, які не фігурують в охоронних
Реєстрах. Найцікавіше полягає в тому, що вони
обидва сьогодні датуються нами як пам’ятники,
що виникли ще в дорадянський час. Оскільки,
несподівано знайдений бюст Т. Г. Шевченка на
території школи у передмісті Харкова (мікрорайон
Велика Данилівка; вул. Паризької Комуни, 24;) ще
перебуває на стадії вивчення, то пропонувати його
для внесення до охоронних реєстрів ми підстав не
маємо [6].
Пильної уваги заслуговує погруддя Т. Г. Шевченка на фасаді колишнього Селянського будинку
земства у Харкові (1912 р., площа Павлівська, 4;
тепер споруда міського БТІ) — споруди, яку було
зведено в актуальному на той час “українському архітектурному стилі” (модерні) і є пам’яткою архітектури, включеною до відповідних державних охоронних реєстрів. Одним з елементів його декору є
виконане упродовж 1911–1912 рр. барельєфне погруддя Т. Шевченка в овальній ніші напівкруглого
фронтону центрального ризаліту. Воно з’явилося
напередодні сторічного шевченкового ювілею як
своєрідний “дарунок” мешканцям Харківщини від
місцевого земства. Питання авторства погруддя
досі залишається відкритим. В “Історії українського
мистецтва”, яка видана ще в середині ХХ ст., вказується авторство С. Дзюби [7]; сучасний дослідник
В. Путятін припускає, що погруддя могло бути замовлене В. Беклемішеву [8]. На думку авторів статті
більш ймовірними здаються доводи А. Півненко,
яка в своїх наукових розвідках відтворює широку
картину художнього життя Харкова початку XX ст.
Вона не безпідставно припускає, що автором шевченкового погруддя на фасаді Селянського будинку
земства міг бути Г. Ріх або М. Сабо [9], які в той
час працювали над візуалізацією в скульптурі селянського образу Кобзаря.
На Селянському будинку земства скульптор
зобразив Т. Шевченка у літньому віці (старішим
від реального), з колоритними козацькими вусами
і пронизливим поглядом. Ним був відтворений
“народницький” образ Т. Шевченка як “поета-се
лянина”, який оспівував красоти України та дух
українського народу. Поет зображений відповідно
до традиційної для свого часу іконографії, яка склалася під впливом ідей романтизму в автопортретах
Т. Шевченка 1860 р. та світлинах, на яких поет-ху
дожник зафіксований у кожусі та смушковій шапці.
Такий образ національного “поета-селянина”, багато в чому запозичений з надр народної культури,
явно відповідав самому духові земського Селянського будинку. Погруддя є органічним елементом
декоративного оздоблення споруди, багатого мотивами “українського архітектурного стилю”.
При видимій історичній цінності вказаного
об’єкта та безперечних мистецьких якостях він досі

не зазначений в державних реєстрах. Типологічний класифікатор нерухомих пам’яток (об’єктів)
монументального мистецтва вказує на те, що статуї, скульптурні групи та рельєфи на фасадах або
в інтер’єрах споруд є творами монументальної
скульптури [10]. Вважаємо слушною думку Г. Ковпаненко, згідно з якою пам’ятки монументальної
скульптури в архітектурних спорудах потребують
особливої уваги, а тому мають бути відображені
в Реєстрах пам’яток історії та монументального
мистецтва, що перебувають на державному обліку. “Однією з можливих причин […] однобічного підходу
[…], а часом і небажанням займатися, зокрема, творами
мистецтва в архітектурі, є, на нашу думку, повільність
подолання впливу політико-ідеологічного фактору на визначення кола об’єктів, які слід вважати пам’ятками
художньої культури, домінування у масовій свідомості
стереотипів щодо трактування пам’яток монументального мистецтва виключно як пам’ятників, встановлених
на честь визначних осіб на площах і вулицях міст” [11].
Важливо підкреслити, що “за останніми дослідженнями реставраторів, лише 30 відсотків усієї образотворчої
спадщини України зберігається у музеях, а 70 відсотків
— в пам’ятках архітектури” [12]. Відтак, на наше
переконання, погруддя Т. Г. Шевченка на фасаді
споруди колишнього Селянського будинку земства має бути відображене в охоронному Реєстрі як
комплексна пам’ятка архітектури, монументального
мистецтва та історії (останнє, щоправда, знаходиться поза межами означеної теми, але, зважаючи
на багату подіями історію цієї споруди, маємо усі
підстави пропонувати саме такий варіант визначення її типу).
Викладені вище міркування дозволяють нам
констатувати, що: пам’ятників Т. Г. Шевченкові у
м. Харкові та Харківській області 1900–1980-х років на сьогодні нараховується рівно десять. Проте
в охоронних реєстрах лише шість з них можуть
бути беззаперечно відображені як пам’ятки монументального мистецтва. Проведені дослідження
обґрунтовують необхідність виведення з Реєстру
двох типових пам’ятників радянського часу (залізобетонні репліки) як пам’яток історії, натомість внесення до Реєстру однієї пам’ятки монументального
мистецтва дореволюційного часу.
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Памятники Т. Г. Шевченко
1900–1980-х гг. в Харьковской области
как недвижимые объекты
культурного наследия
(Из практики подготовки “харьковского”
тома “Свода памятников истории и культуры
Украины”)
Наталья Мархайчук, Валентина Марьонкина
Аннотация. В публикации обосновано необходимость
уточнения позиций действующего Реестра памятников
истории и монументального искусства г. Харькова и

Харьковской области, которые находятся на государственном учете, на примере памятников Т. Г. Шевченко 1900–1980-х гг. в Харьковской области. Приведены
факты о малоизвестном бюсте Т. Г. Шевченко дореволюционного времени и ставится вопрос о введении
данного объекта монументального искусства в Реестр
памятников истории и монументального искусства.
Ключевые слова: памятники Т. Г. Шевченко, шевченкиана Харьковщины, образ Т. Шевченко в монументальной скульптуре, “харьковский” том Свода памятников.
Monuments to Taras Shevchenko
as of 1900–1980th in Kharkiv оblast
as Immovable Cultural Heritage
(Based on Practices of Developmant
of The “Kharkiv” volume of National Register
of Monuments of History and Culture of Ukraine)
Natalya Markhaychuk, Valentyna Maryonkina
Annotation. Based on the experience with the monuments
to Taras Shevchenko in the Kharkiv oblast, the publication
offers a rationale to updating of the list in the current Regis
ter of Monuments of History and Monumental Art of the
City of Kharkiv and Kharkiv Oblast as Subject to State Recording. In particular, the article highlights the bust to Taras
Shevchenko, constructed before the Bolshevik revolution of
1917 and not widely known nowadays, and urges to inclusion
of the bust in the Register of Monuments of History and
Monumental Art above as a piece of monumental art.
Key words: monuments to Taras Shevchenko, Shevchenkiana in Kharkiv oblast, image of Taras Shevchenko in the
monumental art, “Kharkiv” volume of Register of Monuments of History and Monumental Art.
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Яніна Преображенська

Проблеми збереження
історико-культурної спа дщини:
Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник
Анотація. В даній статті, на прикладі окремого заповідника, представлено нагальні проблеми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини, зроблено спробу на підставі опрацьованої інформації сформулювати і
проаналізувати стан взаємовідносин із релігійними організаціями, питання фінансування культурної спадщини,
проблеми існування громадських організацій, наводяться дані щодо фактичних видатків та сучасного стану збереження пам’яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Ключові слова: культурна спадщина, об’єкт культурної спадщини, пам’яткоохоронне законодавство, Національний
Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Незважаючи на певні позитивні зрушення ос
танніх років, загальний стан об’єктів культурноісторичної спадщини в Україні залишається загрозливим та потребує термінових заходів для поліпшення ситуації. Передусім необхідний зважений, системний підхід до вирішення ключових

завдань даного напряму. Розглянемо ці проблеми
докладніше.
Тривалий час економічної кризи та стагнації
бюджетне фінансування культурної галузі знижується. Недостатня бюджетна підтримка історикокультурної спадщини є наслідком залишкового
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фінансування культури в цілому. Україна ще далека
від європейських стандартів, за якими бюджетні
видатки на культуру становлять до 2% бюджету на
загальнодержавному рівні, та 3–4% бюджету місцевого рівня. Багато видатних пам’яток у нашій країні перебувають в аварійному стані. Невиконання
невідкладних реставраційних або консерваційних
заходів може призвести до подальшої незворотної
руйнації.
Здійснювані бюджетні видатки на збереження
культурної спадщини не завжди використовуються
раціонально та ефективно. Значна їхня частина
спрямовується на зведення коштовних “новобудов”
на місці втрачених пам’яток та будівництво нових
споруд сумнівної історичної та естетичної цінності.
Упродовж 2010–2014 рр. на заповідній території
Києво-Печерської лаври зведено 3 великогабаритні
об’єкти, при тому, що існування на їх місці інших
будівель історично не доведено. Будівництво зазначених об’єктів змінило просторові та композиційні
зв’язки сформованої історичної території, а порушення природної гідрогеологічної системи відведення поверхневих вод призвело до погіршення
стану пам’яток, розташованих нижче по схилу.
Від хронічного недофінансування, що тривало
з 1995 року (мін. позначка — 285 тис. карб.) зазнали інтенсивного руйнування існуючі пам’ятки,
цінність яких не підлягає сумніву.
Оскільки будівництво архітектурного комп
лексу Києво-Печерської лаври датується ХІ ст.
початком ХХ ст., всі його об’єкти мають високий
відсоток зношення й потребують проведення ре
монтно-реставраційних робіт.
Згідно з “Програмою проведення протизсувних заходів, протиаварійних та ремонтно-рестав
раційних робіт на пам’ятках на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника на 2008–2011 рр.” потреба у фінансуванні визначалась у розмірі 188 млн. 350 тис.
грн. Але через те, що кошти на фінансування
об’єктів культурної спадщини були недостатніми
(у 2005 р. — 956 тис. грн, 2006 р. — 267 тис. грн,
2007 р. — 624 тис. грн) стан багатьох з них погіршився до аварійного.
За результатами систематичного моніторингу
технічного стану, у 2014 році 39 об’єктів культурної спадщини потребують капітального ремонту,
3 з них — національного значення — перебувають
у аварійному стані.
На території однієї Києво-Печерської лаври
кілька років поспіль в аварійному стані знаходяться
пам’ятки, не зважаючи на те, що кожного року Заповідником подаються запити до головного розпорядника коштів — Міністерства культури Украї
ни стосовно потреб у фінансуванні проведення
ремонтно-реставраційних робіт.
Розпорошеність управлінських функцій між
Міністерством культури України, Міністерством
будівництва України, Київською міською держав

ною адміністрацію та іншими відомствами уне
можливлює забезпечення комплексного державного керівництва охороною, використанням i збе
реженням культурної спадщини.
Крім того, Законом України “Про охорону
культурної спадщини” обмежено повноваження
адміністрацій заповідника до інформування відповідних органів охорони.
Представниками громадських організацій та
фахівцями вже багато років висловлюється думка
щодо необхідності створення окремого, самостійного центрального органу виконавчої влади з цих
питань. Це міг би бути окремий орган державного
управління (Державний комітет з охорони істори
ко-культурної спадщини [1], або ж Департамент
охорони культурної спадщини [2] у складі уряду.
Таку можливість передбачено статтею 3 Закону України “Про охорону культурної спадщини”
[3].
Проблемного характеру в усіх регіонах України, зокрема на території Києво-Печерської лаври
набули земельні питання.
Питання відведення земельної ділянки для обслуговування своїх об’єктів Національний КиєвоПечерський історико-культурний заповідник не
може отримати зокрема й через відсутність згоди
суміжних користувачів, одним з яких є КП “Київ
зеленбуд”, який обслуговує правобережні схили у
районі Києво-Печерської лаври. Проблемні питання, що тягнуться з часу відбудови Успенського
собору у 1998–2000 роках пов’язані з господарським майданчиком, який був влаштований для
тимчасового зберігання будівельних матеріалів, а
зараз використовується Свято-Успенською КиєвоПечерською лаврою для розміщення господарських споруд. Упродовж останніх років на доволі
великій території природно-заповідного фонду м.
Києва розташується цех для виготовлення та позолотних робіт куполів для новозбудованих церков,
майданчик для спалювання побутових відходів,
господарська зона.
Питання спільного користування об’єктами
культурної спадщини, занесеними до Списку все
світньої спадщини ЮНЕСКО, особливо тими, що
перебувають у державній власності набуває дедалі
більшої проблемності, коли йдеться про релігійні
організації. Корумпованість української влади лише
“грає на руку” окремим церковним діячам та їх
прихильності до розкішного життя. Управлінські
рішення, як правило, залежать від особистих прохань таких діячів і, на жаль, стосуються поліпшення
життєвих умов за рахунок об’єктів культурної спадщини, що перебувають у їхньому користуванні.
Чинне законодавство України з питань охорони культурної спадщини визначається передусім
Конституцією України, основами законодавства
про культуру, Законом України “Про охорону культурної спадщини”, низкою законів та спеціальних
нормативно-правових актів. Однак галузь регулю-
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ється не тільки зазначеними нормативно-правовими актами, але й нормативними документами,
що стосуються питань власності. Тому виникають
різні правові колізії між спеціальними правовими
документами, що стосуються охорони пам’яток,
та тими, що регулюють відносини власності.
Навіть за умови найсприятливіших економіч
них показників та максимально можливого бюд
жетного фінансування, держава, як свідчить світовий досвід, не може самостійно покривати всі
витрати, необхідні для належного утримання істо
рико-культурної спадщини. Випадки виділення
окремими бізнесменами, фінансово-промисловими групами та підприємствами відповідних сум
на збереження чи відновлення об’єктів культурноісторичної спадщини в Україні, як і раніше, мають,
переважно, спорадичний характер. Незважаючи
на всі дискусії про необхідність матеріального
стимулювання у цій галузі — створення системи
податкових пільг для благодійництва та меценатства, жодних практичних кроків у цьому напрямі
не зроблено. Відповідний зарубіжний досвід також
не використовується.
Заслуговує на увагу зарубіжна практика передачі затратних об’єктів історико-культурної спадщини (зокрема, середньовічних замків) у довго
строкову оренду (до 50 років) приватним власникам для отримання ними прибутку від туристичного бізнесу [4]. При цьому обумовлюється суворе
дотримання таких умов: пам’ятка має утримуватися орендарем у належному стані; не допускаються
будь-які порушення її первісного вигляду; пам’ятка
повинна бути постійно відкритою як для відвідувачів, так і для державних контролюючих органів.
У разі порушення хоча б однієї з цих умов держава
залишає за собою право негайного повернення
пам’ятки та стягнення з колишнього орендаря значного штрафу.
Вітчизняним законодавством також передба
чено врегулювання питання користування пам’ят
ками за допомогою охоронних договорів, де прописуються всі зобов’язання щодо їх збереження,
вимоги до користувачів, ризики та відповідальність.
Але поки Держава відокремлена від Церкви за
Основним Законом, жодна з пам’яток не може бути
надійно захищена від свавілля релігійних громад,
які у переважній частині випадків є користувачами
культових будівель-пам’яток.
За останні 20 років безоплатного безстрокового користування пам’ятками та територією Киє
во-Печерської лаври релігійна громада чоловічого
монастиря внесла свої корективи, відповідно до
вимог сучасного існування інфраструктури та комерційних потреб. Перебудова території та об’єктів
Гостинного двору, території Дальніх та Ближніх
печер, будівництво нових підпірних стін, прокла
дання інженерних комунікацій на зсувонебезпечних пагорбах Києво-Печерської лаври матиме незворотні наслідки.

З метою захисту традиційного характеру се
редовища окремих пам’яток, їх комплексів (ансамблів), історико-культурних заповідників, істо
рико-культурних заповідних територій, згідно із
ст. 32 Закону №1805, навколо ниx мають встанов
люватися зони охорони пам’яток: охоронні зони,
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного
культурного шару. Межі та режими використання
зон охорони пам’яток визначаються відповідною
науковопроектною документацією і затверджуються відповідним органом охорони культурної
спадщини.
Наказом Міністерства культури України від
05.07.2011 р. № 511/0/16-11 затверджено науко
во-проектну документацію щодо меж і режимів
використання зон охорони об’єкта всесвітньої
спадщини “Київ: Собор Святої Софії та прилеглі
монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра” в
м. Києві, визначених науково-проектною документацією, розробленою НДІ пам’яткоохоронних
досліджень. У 1990 році під час проведення процедури включення комплексу Києво-Печерської
лаври до Списку об’єктів Всесвітньої культурної
Спадщини ЮНЕСКО межі заповідника та його
охоронну (буферну) зону — 108,3 га було схвалено
Комітетом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Мі
сією ЮНЕСКО рекомендовано ввести мораторій
на спорудження багатоповерхових будівель, здатних негативно вплинути на сформовану панораму ансамблю Києво-Печерської лаври як об’єкта
всесвітньої спадщини.
Відповідно до розпорядження Київської міськ
держадміністрації від 17.05.2002 р. № 979, на зазначеній території встановлено режим зони регулювання забудови першої категорії, де будівництво
нових будівель регламентується за розташуванням,
висотою, масштабом.
Однак, відповідно до чинного законодавства,
заповідники не мають реальних важелів впливу
на будівництво об’єктів, які ведуться на території
їхніх охоронних (буферних) зон. Згідно з вимогами ст. 30 Закону № 1805, органи охорони культурної спадщини зобов’язані заборонити будьяку діяльність фізичних та юридичних осіб, що
створює загрозу для пам’ятки або порушує законодавство у сфері охорони культурної спадщини.
Типовою залишається ситуація, коли органи
державної влади (особливо на місцях) не допомагають громадським організаціям, що займаються
вивченням минулого, краєзнавством, пошуками,
охороною та пропагандою об’єктів культурно-істо
ричної спадщини, але й чинять їм перешкоди та
бюрократичні перепони у їхній суспільно корисній
діяльності.
Непоодинокі випадки ненадання органами
влади та державними установами необхідної інформації громадським організаціям та ЗМІ. Рішен-
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ня стосовно пам’яток ухвалюються кулуарно, без
обговорення з громадськістю.
Пропаганда української культурно-історичної
спадщини ще не посіла гідного місця у системі заходів щодо створення позитивного іміджу держави
на міжнародному рівні.
Так, у Списку всесвітньої спадщини, що складається і поповнюється ЮНЕСКО, Україна представлена всього лише кількома позиціями.
Також необхідно зазначити, що присутність
у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО дає не
тільки інформаційно-пропагандистські та іміджеві
переваги, але й можливість залучати кошти щодо
підтримання в належному стані внесених до нього
пам’яток і спеціально створеного для цього міжнародного фонду.
Вже тривалий час активно діє за зазначеними напрямами низка громадських організацій, які
здобули завдяки цьому заслужений авторитет. Це,
насамперед, Українське товариство охорони пам’я
ток історії та культури (УТОПІК), Українська асоціація захисту історичного середовища, Український
фонд культури, Всеукраїнська спілка краєзнавців,
Українське історико-просвітницьке товариство
“Меморіал”, Київський еколого-культурний центр,
Товариство української мови ім. Т. Шевченка “Просвіта”, Спілка архітекторів України, Ліга історичних
міст України та інші. Однак, безумовно, суспільно корисна діяльність НДО обмежується низкою
проблем, які вже тривалий час перебувають у центрі уваги суспільства, але й досі не знайшли належного вирішення: 1) недосконалість правового
регулювання створення і діяльності громадських
організацій; 2) недостатність їхнього бюджетного
фінансування та непрозорість механізмів його розподілення; 3) відсутність дієвих правових та фіскальних механізмів залучення приватного капіталу
для фінансування громадських об’єднань; 4) слабкість горизонтальних зв’язків між об’єднаннями
даного сегмента; 5) недостатній рівень залучення
громадських організацій до реалізації довгострокових державних культурно-освітніх програм; 6) відсутність достатнього їхнього доступу до ЗМІ.
Зазначені проблеми не вичерпують існуючих
загроз національній культурно-історичній спадщині. Але успішне вирішення їх, створило б підґрунтя
для запобігання іншим.
За підрахунками фахівців, в Україні лише у
ХХ столітті знищено близько 10 тисяч архітектурних об’єктів, які мали історико-культурну цінність.
Збереження та раціональне використання такого
багатства потребує погоджених цілеспрямованих

зусиль з боку держави і громадськості. Вирішення
комплексу зазначених питань сприятиме також
формуванню позитивного іміджу України на міжнародній арені.
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Проблемы сохранения
историко-культурного наследия:
Национальный Киево-Печерский
историко-культурный
заповедник
Янина Преображенская
Аннотация. В данной статье на примере отдельно взятого заповедника представлены актуальные проблемы
охраны и сохранения объектов культурного наследия,
сделано попытки на основании собранной информации сформулировать и проанализировать состояние
взаимоотношений с религиозными организациями, вопрос финансирование культурного наследия, проблемы
деятельности общественных организаций, приводятся
данные а фактических расходах современного состояния сохранения памятников Национального КиевоПечерского историко-культурного заповедника.
Ключевые слова: культурное наследие, объект культурного наследияи, памятникоохранительное законодавство, Национальный Киево-Печерский историкокультурный заповедник.
Problems of Preservation
of Cultural and Historical Heritage:
National Historic and Cultural
Preserve Kyiv Pechersk Monastery
Yanina Preobrazhenska
Annotation. Based on an individual cultural and historic
heritage preserve as sample, this article highlights some
urgent problems of protection and preservation of cultural
heritage assets. Building upon the information she managed
to collect, the author makes an attempt to systemize and
analyze the state of current interrelationships with religious
organizations, issues of funding for cultural heritage assets,
and problems of the operations by NGOs. In particular,
the paper offers some data on actual spendings for current
activities to protect and preserve the assets at the National
Historic and Cultural Preserve Kyiv Pechersk Monastery.
Key words: heritage, cultural heritage assets, heritage legislation, National Historic and Cultural Preserve Kyiv Pechersk
Monastery.
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Перші пам’ятки народної дерев’яної
архітектури Переяслав-Хмельницького
державного історичного музею:
особливості експонування
Анотація. У статті розглядаються конструктивні особливості перших пам’яток народної дерев’яної архітектури
етнографічного відділу Переяслав-Хмельницького Державного історичного музею — комори з с. Карань і вітряка
з с. Ковалин Переяслав-Хмельницького району Київської області. Акцент зроблено на експонуванні пам’яток у
нетиповому середовищі на території двору Михайлівської церкви.
Ключові слова: пам’ятка, народна дерев’яна архітектура, Переяслав-Хмельницький державний історичний музей,
експонування.

Святкування 300-річчя воєнно-політичного союзу між Україною і Росією, укладеного 1654 року в
Переяславі, на поч. 50-х рр. ХХ ст. викликало нау
ковий і суспільний інтерес до історії м. ПереяславХмельницького. В цей час активізується робота
місцевого музею на чолі з молодим енергійним
директором М. І. Сікорським (1923–2011 рр.).
У другій половині 1950-х років у складі Перея
слав-Хмельницького Державного історичного музею діяли історико-краєзнавчий та археологічний
відділи, виношувалися плани щодо створення етнографічного відділу. М. І. Сікорський пригадував, що ідея створення етнографічного відділу
виникла несподівано. Після “бурхливого святкування 300-річчя возз’єднання України з Росією” в 1954 р.,
в переяславському будинку президента Академії
архітектури України, академіка В. Г. Заболотного за чашкою чаю зустрілися М. І. Сікорський,
І. М. Гончар і сам господар будинку. Михайло Іванович пригадував: “Володимир Гнатович зустрів нас
як найдорожчих друзів. Він запросив до столу і майже дві
години ми розмовляли про історію міста, бачення його
майбутнього. Велику увагу звернули на те, що Переяславщина є етнографічним центром, де проходив процес
формування української народності, а пізніше й української
нації. Назріло питання про створення в Переяславі етнографічного осередку України. Іван Гончар і Володимир
Заболотний висловили пропозицію про організацію на базі
Михайлівської церкви ХVІІІ ст. відділу етнографії Середньої Наддніпрянщини у складі Переяслав-Хмельницького
Історичного музею” [11, с. 159].
У повоєнні часи була розроблена державна
програма по збереженню унікальних пам’яток архітектури. До цього переліку увійшла Михайлівська церква в Переяславі-Хмельницькому (іл. 1).
Архітектори-мистецтвознавці Д. Яблонський та
Ю. Асєєв у 1951–1952 рр. ретельно обстежили
церкву та дзвіницю і відповідно до отриманих результатів розробили проект її реставрації [3, с. 37].
Допоки упродовж 1953–1958 рр. виконувалися рес-

тавраційні роботи, за ініціативою М. І. Сікорського
й за підтримки президента Академії архітектури
В. Г. Заболотного, церковні будівлі та подвір’я в
1954 р. були передані з балансу “Головзаготльону” у власність міста [1]. До цього моменту церква
використовувалася не за призначенням: у її приміщенні було облаштовано пункт “Заготльону”,
а підвали трапезної використовували як склад для
продуктів соління міського споживчого товариства
[2, арк. 3]. Тоді не йшлося про те, щоб церква стала
діючою. Тому М. І. Сікорський приймає рішення
переконати партійне керівництво в необхідності
створення на базі комплексу Михайлівської церкви
етнографічного відділу Переяслав-Хмельницького
Державного історичного музею.
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Іл. 1 Двір Михайлівської церкви. 60-ті рр. ХХ ст.
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Офіційно відділ етнографії під назвою “Фі
ліал Михайлівської церкви” було створено наказом № 30 по Переяслав-Хмельницькому історичному музею від 7.10.1958 року, коли завідувачем
філіалу Михайлівської церкви було призначено
В. П. Шкулета [4].
Освоєння Михайлівської церкви відбулося
в короткі терміни, завдяки тому, що музейними
працівниками завчасно було проведено ряд експе
дицій і зібрано багатий етнографічний матеріал.
Так, наприклад, уже на третій день після створення відділу (10.10.1958 р.) виходить наказ за № 31:
“Нестеровській Є. С., Шкулеті В. П. і Реві П. І. виїхати для збору експонатів у Полтавську область
терміном на 3 дні” [4]. Для пошуку експонатів етнографічного спрямування були обстежені села
Переяслав-Хмельницького р-ну (Стовпяги, Трубайлівка, Підварки, Циблі, Хоцьки, Помоклі, Харківці,
Григорівка, Зарубинці, В’юнище, Козинці, Дівич
ки, Ковалин), а також низка населених пунктів
етнографічної Полтавщини і Полісся (Опішня,
с. Каплинці і с. Харкавці Пирятинського р-ну Полтавської обл., Демки Черкаської обл., с. Поділля
Баришівського р-ну Київської обл.). М. І. Сікорський та М. І. Жам у статті “Етнографічний відділ Переяслав-Хмельницького історичного музею”, надрукованій 1965 року в журналі “Народна
творчість та етнографія” писали: “Спираючись на

Іл. 2 План-схема двору Михайлівської церкви
із зазначенням місця розташування комори і вітряка

допомогу громадськості — вчителів, студентів, учнівкраєзнавців, протягом 1958–1962 рр. ми організували
кількасот історико-побутових експедицій у села ПереяславХмельницького району та до сусідніх районів Полтавської і Чернігівської областей. Зібрано багаті етнографічні
матеріали, що дало можливість підготувати широку їх
різноманітну експозицію” [10, с. 106].
Першу пробну експозицію розмістили у трапезній Михайлівської церкви. В одній половині
трапезної відтворено фрагмент інтер’єру української селянської хати, а в іншій — експонувалася
продукція місцевих фабрик — художніх виробів
та швейної, — зокрема, вироби майстра-різьбяра
з Бориспільщини П. Верна.
Наприкінці літа 1960 р. В. П. Шкулета за станом здоров’я змушений був залишити роботу.
17.09.1960 р. наказом № 29 по Історичному музею виконувачем обов’язків завідувача філіалом
Михайлівської церкви було призначено М. І. Жама
(1927–2002 рр.), котрий передусім зосередив увагу
на збиранні знарядь праці, поширених на Переяславщині в ХІХ–ХХ ст., а також предметів побуту.
Іншим напрямком роботи керівника етнографічного відділу став пошук пам’яток народної архітектури.
Під час обстеження території Переяслав-Хмельницького району було виявлено й досліджено низку пам’яток народної архітектури ХІХ – початку
ХХ ст.
Оскільки на цей час іншого місця для експонування пам’яток у музею ще не було, дві пам’ятки
перевезено і встановлено на території двору Михайлівської церкви, йдеться про комору для зберігання зерна з с. Карань та вітряний млин з с. Ковалин Переяслав-Хмельницького району Київської
області (іл. 2) [2, арк. 4]. М. П. Палагута, один із
працівників музею, пригадував: “… на початку моєї
роботи науковцем, я став учасником здійснення омріяного
плану директора: будівництва на території Михайлівської
церкви музею під відкритим небом у мініатюрі. Першими
спорудами, які були перевезені нами, стали комора із села
Комарівка [від авт.: помилково вжито Комарівка замість
Карань] та вітряк із села Ковалин. Разом з майстрами —
батьком та сином Ярмоленками — Григорієм Петровичем та Анатолієм Григоровичем, М. І. Жамом ми всі
гуртом, в тому числі і директор, встановили ці споруди”
[8, с. 6].
Комора з с. Карань Переяслав-Хмельницького
р-ну була перевезена на територію двору Михайлівської церкви у червні 1961 р. Попередньо комісія
у складі директора Історичного музею М. І. Сікорського та зав. відділом етнографії М. І. Жама
обстежила стан її збереження на місці первинного
розташування, зафіксувавши техніко-конструктивні
дані споруди та занотувавши історичні відомості
про неї. Так, було з’ясовано, що комора побудована
місцевими майстрами наприкінці XIX ст. в садибі
місцевого селянина і призначалася для зберігання
зерна та господарського начиння. Пізніше її було
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перевезено на подвір’я Переяслав-Хмельницького
ефіроолійного радгоспу для використання під
складське приміщення. При перевезенні до радгоспу конструктивних змін не зазнала.
На думку музейників, знахідка була типовою
господарською спорудою кінця XIX ст. і за станом
збереження підходила для перевезення та встановлення в музеї. На прохання дирекції ПереяславХмельницького Державного історичного музею її
подаровано музеєві ефіроолійним радгоспом.
Активну участь в організації перевезення комори брала О. І. Юзвікова. Пізніше вона пригадувала:
“Працювати до музею прийшла в 1961 році. Першим
завданням було доручення М. І. Сікорського зайнятися
організацією перевезення комори на територію двору Михайлівської церкви. У приміщенні церкви в цей період вдосконалювалася експозиція музею етнографії: виготовляли
і встановлювали манекени з одягом…” [9].
За конструкцією комора з с. Карань — зрубна
будівля, споруджена з тонких тесаних соснових
брусів, вінця зрубу ретельно припасовані. Встановлена на чотирьох каменях, які замінюють підмурок,
трохи піднімаючи споруду над землею. По фасаду
будівлі розміщений відкритий ганок, що спирається на чотири стояки. У плані забудови будівля
однокамерна, прямокутної форми. Дах чотирисхилий, критий залізом. Підлога дощана, піднята
над землею на одному рівні із ґанком і коморою.
Стеля з шалівки. Двері комори дощані в лівому
нижньому кутку — отвір для кота. Розміри 5,05×4,0
м. Висота — 2,5 м. Площа — 20,2 м2 [6].
У квітні 1982 р. комору перевезли до Музею
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного
заповідника “Переяслав” і встановили на території
садиби пасічника (іл. 3).
Нині споруда перебуває у державній власності
згідно з рішенням двадцятої сесії обласної ради
ХХІІІ скликання від 15.06.2000 р. № 205-12-ХХІІІ
“Про передачу майна Національного історикокультурного заповідника “Переяслав” у державну
власність” [6].
У травні 1962 року на територію Михайлівської
церкви був перевезений вітряний млин з с. Ковалин Переяслав-Хмельницького р-ну (іл. 4). Напе
редодні, музейні працівники провели обстеження вітряка і склали акт обстеження (9.05.1962 р.):
“Комісія в складі: зав. філіалом музею просто неба
Жама М. І., головного реставратора Щербини П. Ф.,
техніка-будівельника Міненок І. Г. цього числа обстежили
техніко-конструктивний стан вітряка, що знаходиться в
с. Ковалин Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.”
[5].
Відомо, що вітряк збудований — на полі, за
селом — наприкінці ХІХ ст. місцевими майстрами
на кошти заможного селянина, котрий за 1/10 частини (мірку) дозволяв молоти зерно односельцям.
Під час колективізації млин був усуспільнений.
До 1962 року він належав колгоспові “Дніпро”.

Іл. 3 Комора з с. Карань ПереяславХмельницького р-ну Київської обл. у садибі пасічника
в Музеї народної архітектури та побуту Середньої
Наддніпрянщини. 2014 р. Фото С. Вовкодава

Використовувався для помелу зерна господарства
і колгоспників.
Вітряний млин стовпової конструкції, двоповерховий, каркасний, вертикально обшальований
дошками, чотиригранний, чотирикрилий, на один
постав. Колодязь високий, зрубний, розміщений
на цегляному фундаменті. Дах двосхилий, критий
горизонтально дошками, нависає над ґанком першого поверху, утворюючи галерейку. Фронтони

Іл. 4 Встановлення вітряка з с. Ковалин ПереяславХмельницького р-ну Київської обл. на подвір’ї
Михайлівської церкви у травні 1962 року
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Іл. 5 Вітряк з с. Ковалин ПереяславХмельницького р-ну Київської обл. на території
Музею народної архітектури та побуту Середньої
Наддніпрянщини. 2014 р. Фото О. Жам

вертикально зашиті дошками. На ганок першого поверху ведуть драбинчасті східці. Висота —
9,20 м. Довжина — 4,28 м. Ширина — 4 м. Площа — 17,12 м2 [5].
У 1978 році вітряк перевезено і встановлено
на території Музею народної архітектури та побуту
Середньої Наддніпрянщини (іл. 5). Після перевезення пам’ятка частково зазнала конструктивних
змін. Зокрема, було відновлено оригінальну рамкову конструкцію крил вітряка (під час експонування
на території двору Михайлівської церкви їх помилково було зашито наглухо), а також дерев’яну
покрівлю було замінено на залізну.
У 60-х роках у зв’язку з підготовкою до затоп
лення у заплаві Дніпра населених пунктів у Пе
реяслав-Хмельницькому Державному історичному
музеї виникла ідея створити музей під відкритим
небом.
У червні 1962 року М. І. Жам виступив на
об’єднаній сесії вчених Рад інституту етнографії
АН СРСР і науково-дослідного інституту музеєзнавства з питань етнографії, що проходила на базі
Ризького скансена з 5 до 17 червня 1962 р., і “…
проінформував присутніх на нараді етнографів про наміри
створення музею під відкритим небом на мальовничій околиці м. Переяслава-Хмельницького, на Татарській горі, і

що питання про виділення земельної ділянки для створення
музею вже вирішуються. Наші плани знайшли розуміння і
підтримку в учасників Всесоюзного форуму” [2, арк. 4].
Зрозуміло, що можливості закритих примі
щень Михайлівської церкви та невеличкого подвір’я
для експонування габаритних пам’яток народної
архітектури та створення традиційних сільських
інтер’єрів були вкрай обмежені. Музейні працівники розуміли, що для створення повноцінної експозиції під відкритим небом потрібні оригінальні
пам’ятки і традиційне природне довкілля, натуральне або рукотворне. У 1965 р. М. І. Сікорський та
М. І. Жам писали у журналі “Народна творчість
та етнографія”: “Колектив музею склав перспективний
план створення на базі етнографічного відділу першого на
Україні етнографічного музею просто неба” [10]. Проте,
як втілити задумане на практиці ініціатори створення скансена уявляли слабо. Досвіду створення
подібних музеїв в Україні на той час ще не було.
І, загалом, методика будівництва музеїв просто не
ба в СРСР була мало розроблена. В найближчих
планах музейників було: вирішення земельного
питання, розробка наукової концепції, проведення
етнографічних експедицій, а також пошук та обстеження пам’яток народної архітектури з метою
перевезення їх для експонування у музеї.
Таким чином, початок формування колекції
пам’яток народної дерев’яної архітектури Націо
нального історико-етнографічного заповідника
“Переяслав” було покладено у 1961–1962 рр., коли
були встановлені на території двору Михайлівської
церкви дві перші пам’ятки: комора з с. Карань та
вітряк з с. Ковалин Переяслав-Хмельницького району, а згодом — перевезені на територію Музею
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.
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Первые памятники народной
деревянной архитектуры ПереяславХмельницкого государственного
исторического музея:
особенности экспонирования
Елена Жам, Наталья Ткаченко
Аннотация. В статье рассматриваются конструктивные
особенности первых памятников народной деревянной
архитектуры этнографического отдела Переяслав-Хмель
ницкого Государственного исторического музея —

амбара из с. Карань и ветряной мельницы из с. Ковалин
Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.
Акцент сделан на экспонировании памятников в нетипичной среде на территории двора Михайловской
церкви.
Ключевые слова: памятник, народная деревянная архитектура, Переяслав-Хмельницкий государственный
исторический музей, экспонирование.
First Monuments of Folk Wooden
Architecture at PereyaslavKhmelnytsky State Historic Museum:
Specifics of Their Exhibition
Olena Zham, Nataliia Tkachenko
Annotation. The article discusses the specifics of the design
of the first monuments of wooden folk architecture at the
Ethnographic Department at Pereyaslav-Khmelnytsky State
Historic Museum: a storehouse from the village of Karan
and the windmill from the village of Kovalyn, PersyaslavKhmelnytsky rayon, Kyiv oblast. The aspect in the focus
has been exhibition within a non-typical evironment, which
has been the yard of the local St. Michael church.
Key words: monument, folk wooden architecture, Pere
yaslav-Khmelnytsky State Historic Museum, exhibition.
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Сергій Шпаковський

Увічнення Т. Г. Шевченка у пам’ятках
культурної спа дщини на Хмельниччині
Анотація. У статті подаються відомості про пам’ятники та пам’ятні знаки (місцерозташування, рік встановлення,
матеріал скульптур та їхні автори), присвячені Т. Г. Шевченкові, на території Хмельницької області.
Ключові слова: Т. Г. Шевченко, пам’ятка культурної спадщини, пам’ятник, бюст, меморіальна дошка, Хмельницька
область.

Великий український поет Тарас Григорович
Шевченко, безперечно, увійшов знаменною пос
таттю в історико-культурне життя України середи
ни XIX ст. Велике, епохальне значення поезії Шевченка, його безсмертних творів для національного
відродження України. Їх перекладено майже всіма
культурними мовами світу. Його ім’я є символом
України, а твори — видатним зразком поетичної
творчості українського народу.
Помер поет у Петербурзі 26 лютого (10 березня за новим календарем) 1861 року, в будинку
Академії Мистецтв, де як академік, художник, мав
помешкання. Тимчасово його поховали в Петербурзі на Смоленському кладовищі [1, с. 26] (на місці
першого поховання поета стоїть пам’ятний знак —
валун із граніту встановлений в 1989 з написом про
цю подію (іл. 1). Авторові статті вдалося відвідати
це пам’ятне місце, а також могилу поета в Каневі.
Зауважимо, що іменем Шевченка названо одну з
площ у Петербурзі, де встановлений пам’ятник

поетові (іл. 2). За клопотанням земляків, згідно з
його заповітом, тіло поета перевезли до Канева, і
10 травня 1861 р. на Чернечій горі перепоховали.
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Іл. 1. Місце першого поховання Т. Г. Шевченка
в Санкт-Петербурзі. Фото автора. 2005 р.
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Іл. 2. Пам’ятник Т. Г. Шевченкові в Санкт-Петербурзі
на площі Т. Г. Шевченка. Фото автора. 2005 р.

Тоді ж було насипано високу могилу, а на початку
80-х років XIX ст. на ній поставлений гарний металевий хрест, навколо закладено сад і збудовано
будиночок для сторожа і туристів [1, с. 27]. Могила
Шевченка одразу стала священним місцем, сьогодні це територія Шевченківського національного
заповідника. На могилі встановлено гарний пам’ятник, поруч знаходиться музей Т. Г. Шевченка.
З-поміж геніїв людства саме Т. Г. Шевченкові
споруджено найбільше пам’ятників у світі. Їх 1384 —
у 35 державах світу. З них в Україні — 1256 і 128 —
за кордоном. В Україні найбільше пам’ятників
на Івано-Франківщині — 201, у Львівській (193),
Тернопільській (165) та Черкаській (102) областях. За кордоном найбільше пам’ятників у Росії —
30 (споруджено 10 пам’ятників та встановлено 20
меморіальних дощок), Казахстані — 16, США та
Канаді — по 9, а також у Білорусі — 6, Польщі —
5, Молдові — 4, Бразилії — 3, Аргентині — 3,
Франції — 3 тощо.
Перший пам’ятник Тарасові Шевченку було
відкрито у 1881 році до 20-річчя від дня смерті
митця у м. Форт-Алєксандрівському (зараз м. Форт
Шевченка, Казахстан) за клопотанням І. О. Усакова, коменданта Новопетровського укріплення, коли
поет перебував там на засланні.
В Україні перший пам’ятник Т. Шевченкові
(його погруддя) було встановлено громадським
коштом у Харкові в садибі Алчевських також 1881
року. Починаючи з 1911 року традиційне скульп

турне зображення Тараса Шевченка — в кожусі та
шапці, у похилому віці.
Одним з кращих зразків монументальної Шевченкіани у світі та найкращим пам’ятником поетові в Україні вважається монумент, встановлений у
Харкові в 1935 році. Автори — скульптор Матвій
Манізер та архітектор Йосип Лангбард. Вирізняються у мистецькому плані також пам’ятники у
Чернігові (1992 р., автор пам’ятника В. А. Чепелик),
Буенос-Айресі в Аргентині (1971 р., автор Леонід Моложанін), у Римі в Італії (1973 р., автор Уго
Мацеї). Найвище місце на землі, де встановлений
пам’ятник Шевченкові — на висоті 4200 метрів
над рівнем моря, на піку Шевченка в КабардиноБалкарії, а найвищий, 7-метровий монумент споруджено у м. Ковелі на Волині [2, с. 8].
Упродовж останнього часу на території Украї
ни на честь Т. Г. Шевченка у багатьох населених
місцях встановлено пам’ятники, бюсти, а також меморіальні дошки. Зокрема, станом на 01.01.2015 р.
на території Хмельницької області, згідно з Пере
ліком пам’яток та об’єктів культурної спадщини
Відділу охорони пам’яток історії та культури у
Хмельницькій області, їх налічується 40, з яких
26 перебувають на державному обліку як об’єкти
культурної спадщини (10 пам’яток та 16 об’єктів
культурної спадщини) [3]. Питаннями занесення
зазначених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (під
охорону держави), складанням паспортів на них
займаються старший науковий співробітник відділу
Н. М. Майнгардт-Гоголь та науковий співробітник
відділу В. В. Дзьоник [4].
Пам’ятками культурної спадщини, пов’я
заними з іменем Т. Г. Шевченка у Хмельницькій
області є: пам’ятник (гранітна монолітна скульптура) (іл. 3) у м. Хмельницькому в сквері ім. Т. Г. Шевченка, по вул. Проскурівській, 40 (1992 р.), скульп
тори І. С. Зноба, В. І. Зноба, архітектор В. М. Громихін; бюст (бюст — залізобетон, постамент —
цегла, цемент) у Городоцькому районі в с. Старе
Поріччя, по вул. Народній, біля бібліотеки (1966 р.),
скульптор А. Ф. Майко; а також пам’ятники в Ізяславському районі, в с. Ліщани, по вул. Шевченка,
1, біля Будинку культури (1960 р.); у Дунаєвецькому районі в с. Рахнівка, біля школи (1984 р.);
у м. Красилові, по вул. Грушевського, 19 (1984 р.);
у Старокостянтинівському районі в с. Вишнопіль (1954 р.); у смт Теофіполь по вул. Леніна, 46,
(1975 р.); у Шепетівському районі в с. Пліщин,
по вул. Терешкової (1967 р.); та бюсти у Дунаєвецькому районі в с. Воробіївка, по вул. Молодіжній, 1, (1960 р.); і Старокостянтинівському районі
в с. Шевченка (1972 р.) [3].
До об’єктів культурної спадщини у Хмельницькій області відносяться: меморіальна дошка
на честь перебування Т. Г. Шевченка у смт Мед
жибіж по вул. Жовтневій,1, при в’їзді до фортеці
на стіні Лицарської башти (1999 р., бюст — кована
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граніт), скульптор — М. Н. Баланчук, архітектор —
Л. Ф. Лось; в Ізяславському районі, у с. Васьківці
(1998 р., бюст — залізобетон, постамент — цегла,
цемент), скульптор невідомий; у Красилівському
районі в с. Радісне (1998 р.), скульптор невідомий;
у смт Летичів по вул. 50-річчя Жовтня, біля Будинку культури (2010 р., бюст, постамент — залізобетон), архітектор М. Є. Стука; у м. Полонне
по вул. Л. Українки, 119 (2006 р., бюст — тонований фосфорогіпс, постамент — азбестоцемент),
скульптор — А. М. Ткачук; у Славутському районі
в с. Ганнопіль (2007 р., бюст, постамент — залізо
бетон), скульптори П. Ф. Логвинов, О. П. Логвинов; у смт Стара Синява, по вул. Грушевського, 61,
біля Будинку культури (1998 р., бюст — кована
мідь, постамент — граніт), скульптор — В. В. Логінов, архітектор — В. В. Гук; в смт Ярмолинці по
вул. 600-річчя Ярмолинець (2003 р., бюст — бронза, постамент — граніт), скульптор — Ф. Штопайло, архітектор — В. О. Чехіра [3].
Меморіальну дошку на честь перебування
Т. Г. Шевченка у м. Кам’янці-Подільському встановлено по вул. Татарській, 14, на стіні будинку
колишньої гімназії (сьогодні — історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету ім. І. Огієнка).
Найкращим подільським пам’ятником Тарасові
Шевченку мистецтвознавці визнали монументальне погруддя (бюст) юного поета (іл. 4), встановлене
у 2000 р. в Кам’янці-Подільському (коштом міста),
автор народний художник України, хмельничанин
Богдан Мазур [2, с. 8].

Іл. 3. Пам’ятник Т. Г. Шевченкові
у м. Хмельницькому. Фото з архіву
Відділу охорони пам’яток історії та культури
у Хмельницькій області. 2010 р.

мідь, меморіальна дошка — граніт), скульптор —
К. С. Маєвський, архітектор — М. Л. Копил; па
м’ятник у смт Чемерівці по вул. Центральній, 30,
біля райдержадміністрації (2001 р.), (скульптура —
залізобетон, бронза, постамент — цегла, цемент),
скульптор — П. Ф. Штайнер; бюсти — у м. Ка
м’янці-Подільському по вул. Шевченка, 20, біля
міського Будинку культури (2000 р., бюст — бронза, постамент — гранітні блоки), скульптор —
Б. М. Мазур; у смт Білогір’я по вул. Шевченка, 45,
біля Будинку культури (2001 р., бюст, постамент —
граніт, скульптор — Р. М. Макеєв, архітектор —
В. Д. Кривий; у смт Віньківці по вул. Соборної
України, 13, біля райдержадміністрації (2001 р.,
бюст — залізобетон, кована мідь, постамент — граніт), скульптор — П. Ф. Логвінов; у Городоцькому
районі в с. Бедриківці (1989 р., бюст — залізобетон, постамент — залізобетон, мармурова крихта), скульптор невідомий; у Городоцькому районі
в с. Велика Левада (1996 р., бюст, постамент, цокольна площадка — залізобетон); у Деражнянському районі в с. Копачівка (1998 р., бюст — кована
мідь, постамент — залізобетон, мармурова крихта),
скульптор невідомий; у м. Дунаївці, по вул. Шевченка, 64 (1999 р., бюст — бронза, постамент —

Іл. 4. Бюст Т. Г. Шевченка у Кам’янці-Подільському.
Фото з архіву Відділу охорони пам’яток історії
та культури у Хмельницькій області. 2010 р.
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До 200-річчя Т. Г. Шевченка на території Хмельницької області було відкрито у 2013–2014 рр.
шість пам’ятників: у районних центрах Ізяславі (погруддя, постамент — граніт, скульптор —
В. Рожик) та Новій Ушиці (погруддя — граніт, постамент — залізобетон, скульптори — Б. Негода,
В. Лашко); селищі Дунаївці Дунаєвецького району
(погруддя — бронза, постамент — цегла), а також
у селах Плужне Ізяславського (погруддя, постамент — залізобетон), скульптор — В. І. Шлапак,
Порохня Волочиського (погруддя, постамент —
залізобетон), скульптор — Є. О. Дячук та Шустівці
Кам’янець-Подільського (погруддя, постамент —
залізобетон), скульптор — О. О. Сарахман, районів. Крім того, планується відкриття пам’ятника в
м. Старокостянтинові [5, с. 44]. Зазначені мистецькі
витвори поповнили культурну спадщину Поділля
та пропонуватимуться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України під охорону держави.
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Увековечение Т. Г. Шевченко
в памятниках культурного
наследия Хмельниччины
Сергей Шпаковский
Аннотация. В статье рассматривается почтение памяти
Тараса Григорьевича Шевченко в памятниках культурного наследия Хмельниччины, поданы сведения о всех
памятниках и памятных знаках Т. Г. Шевченко на территории Хмельницкой области.
Ключевые слова: Т. Г. Шевченко, памятник культурного наследия, увековечение памяти, памятник, скульптура,
мемориальная доска, Хмельниччина.
Сommemoration of Taras Shevchenko
in the Monuments of Cultural
Heritage of Khmelnytsky Oblast
Serhij Shpakovskyj
Annotation. The information about the monuments and
memorable signs (the location, the year of establishment,
the material of monuments and their creators) dedicated to
T. H. Shevchenko on the territory of Khmelnytskyi region
are given in this article.
Key words: T. H. Shevchenko, a monument of cultural
heritage, a monument, a bust, a memorial table, Khmelnytskyi region.

УДК 908 (477)

Юрій Ляшко

Проблеми охорони пам’яток археології
на території Кам’янського району
Черкаської області
Анотація. У статті порушені питання охорони пам’яток археології на території Кам’янського району Черкаської
області в сучасних умовах, оскільки подібний стан характерний для охорони пам’яток археології на всій території
України. Також розглядаються способи вирішення актуальних проблем охорони пам’яток археології.
Ключові слова: пам’ятки, археологія, культурна спадщина, об’єкти дослідження.

Проблеми збереження пам’яток археологічної спадщини з кожним роком стають дедалі актуальнішими, з огляду швидкої руйнації їх через
об’єктивні і негативні чинники. На прикладі ситуації, яка склалася з охороною пам’яток на території
Кам’янського району Черкаської області, можна

зрозуміти основну тенденцію щодо стану пам’яток
по всій Україні.
На сьогоднішній день на обліку в службі охо
рони культурної спадщини на території Кам’ян
ського району Черкаської області (південно-східна
частина регіону) нараховується 152 об’єкти, які в
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комплексах об’єднують 450 пам’яток [1, с. 1–10].
Серед них:
395 — курганів;
40 — неукріплених поселень (доба бронзи,
ранній залізний вік, черняхівська культура);
3 — городища (чорноліська культура);
2 — зольники (ранній залізний вік);
1 — могильник (черняхівська культура);
5 — майданів (пізнє середньовіччя);
2 — зимівники (XVII–XVIII ст.);
1 — замчище (пізнє середньовіччя);
1 — цвинтар (доба Козаччини).
Крім цього, на обліку перебуває територія
старої осади сотенного містечка Чигиринського
полку — Жаботина (перша письмова згадка 1643
р.). Дослідження на території продовжуються й
до сьогодні; там виявлено ряд нових об’єктів доби
козаччини, що увійдуть до переліку виявлених
пам’яток [2, с. 330–332].
Слід зазначити, що дослідження пам’яток ар
хеології на території згаданого району розпочалися
ще наприкінці ХІХ ст. Це роботи любителя архео
логії і дослідника старовини графа О. О. Бобринського та відомого археолога В. В. Хвойки. Пізніше
незначні дослідження проводились у 40-х роках
ХХ ст., а вже ґрунтовні дослідження пам’яток скіфського часу були здійснені там наприкінці 50-х —
початку 60-х років і продовжилися у 80-х роках
ХХ ст. Це роботи відомих археологів О. І. Тереножкіна, К. Ф. Покровської, В. А. Ільїнської та Г. Т. Ковпаненко.
Автором статті з початку 80-х років ХХ ст.
упродовж більш як десяти років було проведено
археологічні розвідки з метою пошуку нових па
м’яток. Як результат — виявлено і нанесено на археологічну карту краю 35 пам’яток археології, які
охоплюють період від доби бронзи до пізнього
Середньовіччя [3, с. 51–53].
На жаль, майже 90% пам’яток археології, які
розташовані на території краю, перебувають у зоні
ризику, оскільки розміщені на сільськогосподарських угіддях, що інтенсивно використовуються.
Лише невелика частина пам’яток, які за своєю
структурою непридатні для сільськогосподарського використання, зберігають первісний вигляд.
Здебільшого це стосується курганів, висота яких
перевищує 5 м (райони населених пунктів Райгород, Ярове, Михайлівка). Проте і вони іноді потрапляють під ніж бульдозера. Так, наприклад, були
випадки, що колишні колгоспи використовували
землю з курганних насипів для своїх потреб.
Незважаючи на те, що у 80-х роках співробітниками відділу археології Черкаського обласного крає
знавчого музею було проведено облік-обстеження
вже відомих об’єктів на території району, і з кожним землевласником (колгоспом) було підписано
охоронне зобов’язання, ці зобов’язання залишилися лише на папері. Фактично жоден колишній

колгосп не вивів землі, на яких знаходяться об’єкти
археології, із землекористування, посилаючись на
великі фінансові втрати і збитки господарства. Після 1991 року, вже в Незалежній Україні, під виглядом швидкої приватизації і роздержавлення земель,
більшість пам’яток археології на території району
стали приватною власністю, і лише деякі об’єкти,
в основному кургани, залишились у власності держави. Дійшло до того, що на початку 1990-х років велика група курганів (заввишки від 1,5 до 5 м)
потрапила під забудову самого районного центру
по вулиці Пролетарській. Зараз там споруджено
житлові будинки, ведуться інтенсивні сільгоспроботи, а як виправити цю недбалість, зараз, мабуть,
не скаже ніхто!?
Вже не один рік Черкаська обласна археологічна інспекція подає різні судові позови та іні
ціює прокурорські перевірки стосовно порушення
чинного законодавства з охорони культурної спадщини. Проте, знаючи нашу вітчизняну “феміду”,
справа рухається дуже повільно, а то й не має позитивного результату. Зважаючи на корумпованість попередньої влади, не дивно, що ситуація з
охороною пам’яток археології є дуже негативною.
Цьому “сприяє” і розквіт так званої чорної архео
логії. Тисячі “пошуковців” з металодетекторами
заполонили поля і ліси, шукаючи старожитності.
Більшість цих людей до артефактів нашого минулого ставиться як до матеріального заробітку.
Величезна кількість археологічних знахідок продається через інтернет-аукціони, втрачаючи свою
територіальну автентичність.
На жаль, ще однією проблемою в охороні
пам’яток археології є фінансова скрута. Як не банально це звучить, але в Черкаській археологічній службі немає транспортних засобів, не кажучи
вже про інші потреби. Більшість співробітників
працюють за договором. А останні законодавчі
акти влади призвели до того, що роботу служби
зведено нанівець, оскільки тепер не обов’язково
погоджувати виділення земельних ділянок із відповідними охоронними структурами. Це зроблено
для спрощення видачі погоджувальних документів,
а контроль за передачею земель, зокрема тих, на
яких знаходяться або можуть бути пам’ятки археології, покладено на місцеві земельні відділи, а
вони, як відомо, ніколи не вирізнялися необхідною обізнаністю щодо пам’яток культурної спадщини.
Отже, якщо в державі не буде прийнято жорст
кого закону про охорону культурної спадщини, то
наші пам’ятки зникатимуть з обличчя землі. Якщо
справу не налагодити, то через кілька десятиліть
ми втратимо історичне надбання нашого народу. Йдеться навіть не про сам закон — їх можна
прийняти безліч, йдеться — про належне фінансування охоронних структур, які могли б надійно
забезпечити якість охорони об’єктів культурної
спадщини по всій Україні.
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Проблемы охраны памятников
археологии на территории Каменского района Черкасской области
Юрий Ляшко
Аннотация. В статье затронуты вопросы охраны памятников археологии на территории Каменского района

Черкасской области в современных условиях, поскольку
подобное состояние характерно для охраны памятников археологии на всей территории Украины. Также
рассматриваются способы решения актуальных проблем
охраны памятников археологии.
Ключевые слова: памятники, археология, культурное
наследие, объекты исследования.
Problems of Protection of
Archaeological Assets In Kamyansky
District of Cherkasy Region, Ukraine
Yuri Lyashko
Annotation. The article highlights some issues of protection of the archaeological assets on the territory of
Kamyansky district, Cherkasy region, Ukraine; a location
with the situation being typical for the country as a whole.
Also, this paper offers some solutions to urgent problems
of archaeological assets protection.
Key words: archaeological assets, archaeology, cultural heritage, items of research.
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Проектні пропозиції
щодо реконструкції наса джень
біля Кирилівської церкви у м. Києві
Анотація. У статті йдеться про збереження та реконструкцію території навколо Кирилівської церкви — частини
Національного заповідника “Софія Київська” у м. Києві. Проаналізовані характерні особливості планування зелених
насаджень навколо культових будівель XII–XIII ст. Здійснено порівняння досліджуваного об’єкта з аналогами на
території України та Франції. На основі проведеного дослідження й аналізу об’єкта загалом подано проектні пропозиції щодо покращення стану озелененої території, з урахуванням особливостей зазначеного об’єкта та вимог
максимального збереження видового складу рослин.
Ключові слова: Кирилівська церква, Національний заповідник “Софія Київська”, реконструкція.

Кирилівська церква — унікальна пам’ятка архітектури ХІI–ХVIII ст., яка має історичне та духовне
значення, а також пам’ятка монументального живопису ХII–ХІХ ст. Її було споруджено на території
тогочасного урочища Дорожичі, що знаходиться у
північно-західній частині Києва, яке пізніше отримало назву Дорогожичі, адже саме тут проходили
найважливіші торговельні шляхи на Вишгород,
Смоленськ, Чернігів, Полоцьк, Новгород [1].
На той час наймогутнішими були спадкові чернігівські князі — Олеговичі. Вони захопили роз
в’язку цих важливих торговельних шляхів — Дорожичі. І вже у 1146 році було зведено велику кам’яну
церкву на пагорбі, з якого відкривався гарний вид
на річку Почайну. Церкву назвали Кирилівською
на честь Святого Кирила Александрійського, одного із слов’янських просвітителів. Вона була родовою усипальницею членів родини Олеговичів, у
1194 році стала усипальницею для київського князя
Святослава Всеволодовича — головного героя повісті “Слова о полку Ігоревім” [1].

У першій половині XVII ст. Кирилівський
монастир було реставровано за підтримки князя
Костянтина Острожського.
У 1748–1760 рр. на території Кирилівської
церкви було побудовано монастирські будівлі із
каменю, а також мур і вежу. На сьогодні збереглась
лише невелика частина цих споруд. Після XII ст.
церква набуває сучасного вигляду — у стилі українського бароко.
У 1883 році в Кирилівській церкві розпочалися роботи з очищення і реставрації настінних
фресок під М. Врубелем. Саме завдяки їхнім роботам вдалося суттєво покращити вигляд інтер’єру
церкви [8].
У 1929 році Кирилівська церква набула статусу Державного історико-культурного музею-запо
відника національного значення, було започатковано археологічно-дослідні роботи, проте продовжувалися вони лише після закінчення Другої
світової війни. Згодом велися реставраційні роботи, було укріплено стіни та фундамент церкви.
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Кирилівська церква до складу Національного
заповідника “Софія Київська” увійшла 1965 року
як музей (іл. 1). За час існування музею проведені
значні реабілітаційно-реставраційні роботи кош
том держави.
Останнім часом Кирилівська церква потребувала реставраційних робіт, але постала проблема
фінансування, яку держава не мала можливості
вирішити. Фірма “Основа-Солсіф” своїм коштом
провела реставрацію будівлі [8].
Зараз Кирилівська церква — це музей, відкритий для відвідування. Основна частина об’єкта розташована на схилі, а сама церква — безпосередньо
на пагорбі (іл. 2).
На її подвір’я ведуть багатомаршеві сходи
(іл. 3), окремі ділянки яких потребують ремонту.
З обох боків цих сходів — схил, засаджений деревною і чагарниковою рослинністю. Колись він був
терасований, на терасах зростали плодові дерева,
а тепер укріплений підпірними стінками, проте
тераси більше не проглядаються. На даний час
схил вкритий порослю і самосівом дерев, таких
як липа, вільха, клени, ясени. Під кронами високорослих рослин плодові дерева пригнічуються
і гинуть. Тому по схилу залишилося зовсім мало
плодових дерев.
З лівого боку від вхідних воріт на територію
Кирилівської церкви знаходиться кіоск, де можна
придбати вхідні квитки до музею, є також інформаційні стенди.
Праворуч розташована санітарна зона, трохи
далі — адміністративна будівля.
Центром об’єкта є саме Кирилівська церква,
розміщена посередині площі. З трьох боків оточена бетонною стіною, яка має непривабливий
вигляд і потребує ремонту у деяких місцях.
Дорожньо-стежкова мережа досить зручна і не
потребує перепланування.
Перед входом до Кирилівської церкви розміщений міксбордер, який перебуває у незадовільному стані: асортимент рослин у ньому підібраний
хаотично, а рослини не поєднуються між собою.
На території об’єкта існує система освітлення,
але вона знаходиться у незадовільному стані, у багатьох місцях електричні кабелі незаземлені, мають
неестетичний вигляд.
Також на території Кирилівської церкви майже
не продумана зона тихого відпочинку — є всього
дві лави у вхідній зоні.
Під час дослідження території Національного заповідника “Софія Київська” навколо Кирилівської церкви нами було відмічено 24 таксони
деревних рослин. Переважаючими видами є представники роду липа.
Посадки по схилу були запроектовані і висаджені як терасований плодовий сад. Зараз тераси
мають непомітні переходи, ряди в саду не продивляються і переходять у липові посадки. Плодовий
сад заріс порослю і самосівом клена ясенелистого,

Іл. 1. План-схема території Кирилівської церкви

липи серцелистої, вільхи, акації білої. Серед чагарникової рослинності переважає бузок звичайний [1].
У зв’язку з тим, що від великої території монастиря залишилася лише невелика ділянка, місця для
проектування нового плодового саду або городу
лікарських рослин немає.
Липи, які зростають на території об’єкта, знаходяться у доброму стані і є характерними видами
для монастирських двориків, тому їх необхідно
неодмінно зберегти.
Аналізуючи подібні до Кирилівської церкви
об’єкти, що знаходяться на території України, слід
згадати Києво-Печерську лавру, яку було засновано
у 1051 році Антонієм і Феодосієм у печерах біля
літньої княжої резиденції Берестове поблизу Києва
як православний монастир [7].
У XI ст. монастир став центром розповсюд
ження і затвердження християнства в Київській
Русі, а з XII ст. отримав статус лаври.
Зміну ландшафтного виду території КиєвоПечерської лаври поділяють на три періоди [1]:
1) перший період — X–XII — характеризується
природним виглядом зеленої зони. Рельєф зали
шається незмінним, нові породи дерев не запроваджуються. Деревні види, які зростають — природно поширені у даному регіоні. Висаджено лише
плодовий сад із яблунями, грушами, вишнями, ви-
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Іл. 2. Фасад Кирилівської церкви з липою серцелистою на передньому плані

ноградом. Згодом плодові сади доповнюють горіхом волоським, оливою, аґрусом;
2) другий період — до Жовтневої революції 1917
року — характеризується запровадженням садів
монастирського бароко з широким асортиментом
декоративно-листяних деревних і чагарникових
видів. З’являються посадки з трав’янистими декоративними або лікарськими видами;
3) третій період — сучасний — намагаються
зберегти сади монастирського бароко, плодові посадки дерев. Також впроваджуються декоративні
види інтродуцентів. Спостерігається скорочення
природного складу насаджень, деградація рослинності лісових ділянок [1].
Зараз на території Києво-Печерської лаври є
рядові посадки, солітери, партери, деревно-чагар
никові групи, лісові масиви. Загалом стан зелених
насаджень є задовільним, але зустрічаються поодинокі деформовані дерева або уражені шкідниками і хворобами. Дуб звичайний — основна
порода на території на момент створення КиєвоПечерської лаври — залишився у кількості всього
трьох екземплярів. Природні аборигени замінили
інтродуцентами, такими як ялина колюча “сиза”,
гіркокаштан звичайний. Через таку динаміку втрачається природний вигляд території.

Іншим аналогом є Собор Святої Софії — культова споруда, розташована в центрі Києва, її внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Це основна культова споруда Київської Русі періо
ду правління Ярослава Мудрого (1019–1054 рр.).
Однак останні дослідження наводять на думку, що
храм було зведено ще за часів князя Володимира — хрестителя Русі. Історичні літописи також
плутають вчених: у “Новгородському першому
літопису” зазначено, що Софійський собор був
закладений Ярославом Мудрим в 1017 році, тоді
як у “Повісті минулих літ” розповідається про те,
як Ярослав Мудрий заклав церкву Святої Софії в
1037 р.
Храм було зведено на місці, де 1036 року кияни
отримали перемогу у битві з печенігами. Його побудовано на честь Софії Премудрої — уособлення
Богоматері-Оранти у Константинопольському соборі [7].
Існування Софійського собору не було безхмарним. У 1169 році значну шкоду йому наніс
Андрій Боголюбський, князь суздальський, під час
нападу на Київ. У 1180 р. Софійський собор мало
не згорів, у 1240 р. його пограбували воїни хана
Батия, а в 1497 році — кримські татари. Упродовж
XVI ст. храм занепадав, відродження святині по-
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чалося в XVII ст., зокрема, великий внесок у відновлення Софійського собору зробив гетьман Іван
Мазепа в 1688 р.
Софійський собор слугує усипальницею для
Ярослава Мудрого, його сина Всеволода, синів Всеволода Ростислава і Володимира Мономаха.
У 1934 році Софійському соборові було надано статус музею-заповідника. З цього часу тут
почали проводити дослідницькі і реставраційні
роботи.
На території Софійського собору нараховується 41 таксон деревних видів. За кількістю видів
переважають інтродуценти, за кількістю дерев —
плодові рослини. Найчастіше зустрічається яблуня,
є також вишня, груша, абрикос, шовковиця. З неплодових дерев є клени, липи, з хвойних переважає
туя західна.
Сучасний стан насаджень на території Софій
ського собору є незадовільним. Найвагоміші недоліки такі:
1) сад митрополита є закритим для відвідування. Догляд за насадженнями тут не ведеться, багато
рослин загинуло;
2) по всій території собору рослинні композиції підібрані хаотично;
3) на ділянці з плодовими деревами висаджено
високі ширококронні види дерев — сакура, в’яз,
липа, клен, під розлогими кронами яких багато
плодових дерев гинуть [2].
У процесі досліджень також було обстежено і
проаналізовано декілька церков на території Франції.
Церква Нотр-Дам була споруджена в XII ст.,
проте з часом вона занепала настільки, що в XIV ст.
спорудили абсолютно нову будівлю в готичному
стилі. Будівлю оновлювали впродовж XV і XVI ст.
внаслідок руйнувань, нанесених храмові релігійними війнами.
У давнину на території церкви були лікарський
сад, а також сад із плодовими деревами [2]. Лікарський сад був невеликого розміру, у ньому монахи
вирощували розмарин, цмин, шавлію, полин та
інші трав’янисті лікарські рослини. Він розташовувався впритул до невеликого будиночка лікаря з
одного боку і плодового саду — з іншого. Розмі
щення грядок було регулярним.
У саду плодових рослин переважали яблуні,
але зустрічались також груша, абрикос, персик,
алича [6].
Кафедральний собор Святого Андрія Первозванного, який по-французьки звучить як СентАндре, вважається справжньою архітектурною
перлиною Бордо. Величний готичний собор, розташований на площі Пе-Берланд, трохи південніше від знаменитої площі Гамбетти, і підноситься
над містом вже понад п’ять століть [6]. У зв’язку з
довготривалим будівництвом і частими перебудовами в соборі територія, призначена під озеленення, було невеликою.

Цвинтар, який розміщувався праворуч від собору, мав класичний вигляд — регулярне планування, серед асортименту рослин переважали хвойні
види, але зустрічались також і листяні [5].
У невеликому дворику замкнутого типу вирощувались лікарські трави, але з початком перебудов
його було знищено. Те саме трапилось і з садом
плодових дерев.
На даний час на території, яка оточує собор
Андрія Первозванного у Бордо, зелені насадження
відсутні.
За результатами проведених досліджень можна
запропонувати концепцію покращення існуючого
стану насаджень на території Кирилівської церкви
Національного заповідника “Софія Київська”, яка
була розроблена на основі наступних даних:
1) замірів розмірів існуючих об’єктів на території Національного заповідника “Софія Київська”
навколо Кирилівської церкви;
2) проведення подеревної інвентаризації існуючих кущових та деревних видів рослин;
3) проведення аналізу загущеності території,
стану насаджень, стосовно їхнього віку, деформації
крон, розміщення рослин у групах або окремих
особин;
4) проведення фенологічного спостереження
насаджень на території Національного заповідника
“Софія Київська” навколо Кирилівської церкви, з
метою аналізу зміни вигляду і стану насаджень в
різні пори року;
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з боку вул. О. Теліги
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5) дослідження історичних матеріалів функціонування даного об’єкта садово-паркового будівництва;
6) аналізу літературних джерел щодо характеру
й особливостей зелених насаджень на території
аналогічних об’єктів на території України;
7) аналізу літературних джерел, щодо характеру й особливостей зелених насаджень на території
аналогічних об’єктів на території Франції, які були
сучасниками досліджуваного нами об’єкта.
Оскільки від великої колись території Кирилівського собору тепер залишилася лише невелика
частина, для проектування нових насаджень майже
немає вільного місця.
Спираючись на отримані дані, першочерговими операціями, які необхідно провести на об’єкті
досліджень, мають бути: очищення схилу від порослевої рослинності клена та липи, а також від
самосіву деревних і чагарникових порід. Нами
пропонується здійснити окремі посадки деревних
рослин, заповнюючи негармонійні пустоти.
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Проектные предложения
о реконструкции насаждений
возле Кирилловской церкви
в г. Киеве
Алина Удовенко, Анатолий Кушнир
Аннотация. В статье рассматривается вопрос сохранения и реконструкции территории вокруг Кирилловской
церкви — части Национального заповедника “София
Киевская” в г. Киеве. Проанализированы характерные
особенности планирования зеленых насаждений вокруг
культовых зданий XII–XIII вв. Проведено сравнение исследуемого объекта с аналогами на территории Украины
и Франции. На основе проведенного исследования и
анализа объекта в целом представлены проектные предложения по улучшению озелененной территории с учетом особенностей объекта и требований максимального
сохранения видового состава растений.
Ключевые слова: Кирилловская церковь, Национальный заповедник “София Киевская”, реконструкция.
Development Schemes
for Reconstruction of Plantation
Around St. Cyril church in Kyiv
Alina Udovenko, Anatoly Kushnir
Annotation. This article talk about the reconstruction and
conservation of the garden aroun dthe St. Cyril’s church,
in National Sophia’s area in Kiyv. It is an analyse of the
plant’s caracteristic saround the religious buildings XII–XIII
century. It compared that studies on St. Cyril’s church with
churches in Ukrainian and French territory. The author
makes propositionon reconstruction with her analyse of St.
Cyril’s church’s caracteristics. But the wants preserving the
maximum of the garden’s area and the original caracteristics
of plant species.
Key words: St. Cyril’s church, National Sophia’s area, reconstruction.
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