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Ця стаття є першою із серії публікацій результатів досліджень конструкцій
печер Кападокії; її завдання — коротко підсумувати досягнення і гіпотези наших
попередників, а також позначити найперспективніші напрямки подальшого вивчення печерних комплексів Кападокії. Стаття присвячена комплексному аналізу
окремих пам’яток, а також типологізації печерних комплексів, скельних печер, їх
архітектурних і літургійних елементів.
This article is the first one in a number of the publications of the results of the researches in cave is the constructions of Cappadocia; its task is shortly to sum up the
achievements and hypotheses of our predecessors, and also to designate the most
perspective directions of the further studying of cave complexes of Cappadocia. The
article is devoted to the complex analysis of separate monuments of Cappadocia,
cave complexes, rocky churches, their architectural and liturgical elements.

Причудливые туфовые образования с зияющими в них проемами пещерных помещений вот уже два столетия являются визитной карточкой
Каппадокии — исторической области, расположенной в центральной Анатолии (территория современной Турции). В XVIII в. этот регион впервые
был описан европейцами, однако широкую известность приобрел лишь
на рубеже XIX – XX вв., когда здесь были обнаружены многочисленные
скальные церкви с росписями византийской эпохи 1. С этого момента вниманием исследователей региона всецело завладели фресковые ансамбли,
в то время как сопредельные с расписанными церквями помещения практически не изучались (не говоря уже о комплексах, в которых памятники
монументального искусства отсутствуют). Лишь в последние десятилетия,
наряду с обобщающими исследованиями живописного наследия каппадокийских христиан, появились публикации, посвященные комплексному
анализу отдельных памятников, а также типологизации пещерных комплексов, скальных церквей, их архитектурных и литургических элементов.
Впрочем, и до сего дня целостный взгляд на каппадокийские пещеры
отсутствует, более того, их основные разновидности рассматриваются
преимущественно в отрыве друг от друга, что способствует формированию довольно-таки искаженного восприятия этих памятников. Стремле1
Sterrett J.R.S. The Cone. Dwellers of Asia Minor // The National Geographic Megasine. — 1919. —
V. 35. — No 4; Jerphanion G. Une Novella Province delle Civilte Rupestre Nell Ambitio dell impero
Bizantino: La Capadocia. — Paris, 1925 –1942; Ramsey W. M. The historical geography of Asia Minor. —
New York: Cooper Square Publishers, 1972.
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ние взглянуть на разнообразные пещерные сооружения Каппадокии как
на свидетельства единого, хотя и продолжительного во времени, историко-культурного явления подвигло нас начать собственные исследования
подземных памятников этого региона, в ходе которых нами планируются
разработка и внедрение системного подхода ко всей совокупности каппадокийских искусственных полостей 2. Данная статья является первой
в ряду публикаций результатов этих исследований; ее задача — коротко
подытожить достижения и гипотезы наших предшественников, а также
обозначить перспективнейшие направления дальнейшего изучения пещерных комплексов Каппадокии.
Однако прежде всего нам хотелось бы обратиться к весьма популярному мифу о чрезвычайной древности каппадокийских пещер. В частности,
многие, в особенности турецкие специалисты полагают, что комплексы
искусственных пещер Каппадокии впервые были упомянуты Ксенофонтом в контексте событий, происходивших на рубеже V–IV вв. до н. э.3 При
этом имеется в виду сообщение древнегреческого историка об одной из
деревень, в которой греки получили приют во время малоазийского похода: «Дома здесь были подземные с верхним отверстием наподобие отверстия колодца, но широким внизу. Впуски для скотины были вырыты в земле,
а люди спускались вниз по лестнице. В домах находились козы, овцы, коровы
и птицы со своими детенышами, весь скот питался в домах сеном. Там хранились также пшеница, ячмень, овощи и ячменное вино в кратерах…» 4. Нет
сомнения, что в приведенном тексте речь идет о подземных постройках,
однако упоминаемые Ксенофонтом сооружения располагались в горной
местности на северо-востоке Турции (близ современных городов Эрзурум, Карс и Байбурт), отстоящих от Каппадокии на семь с лишним сотен
километров и относящихся территориально к Армении 5. Кроме того, по
своему описанию они более всего соответствуют «дарбази» — жилищам
с конусовидным перекрытием, завершающимся отверстием для отвода
2
Начатые нами в 2006 г. натурные изучения пещерных комплексов Каппадокии до последнего времени носили ознакомительный, так сказать экскурсионный характер. Лишь в сезонах 2008
и 2009 гг. удалось наладить более слаженную работу отдельных исследовательских групп, что,
в конечном итоге, и привело к выработке позиций, излагаемых в данной статье. К сожалению, о
полномасштабных исследованиях речь покуда не может идти в виду сложности разрешительной
системы на археологические раскопки, производящиеся на территории Турецкой Республики. Покамест для нас доступны лишь самые примитивные методы изучения каппадокийских пещерных
комплексов: осмотр памятников, их фотофиксация, выполнение глазомерных планов, в лучшем случае — полуинструментальная съемка. Как будет показано здесь и в дальнейших публикациях, этого
вполне достаточно для начала более масштабной исследовательской деятельности в перспективе.
3
Urban M. Das Rutsel der unterirdischen Studte Sudostanatoliens // Vorland Zeitschrift fur europuische Vorgeschichte. — № 7. — Erster Teil: Der Befundu, 1973; Gulyaz M., Yenipinar N. The rock settlement
and underground cities in Cappadocia. — Nevseher, 2007.
4
Ксенофонт. Анабасис. — М.: Изд-во АН СССР, 1951. — IV.V.25.
5
Giovannini L. Arts of Cappadocia. — Geneva, 1971. — Р. 77.
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очажного дыма, получившим распространение в Закавказье с античных
времен до позднего средневековья 6. Похожее устройство имели и вырубленные в скалах помещения, во множестве зафиксированные в окрестностях
Ани (пограничье современных Армении и Турции) 7. В самой же Каппадокии сооружения такой конструкции до сего дня не обнаружены, а следовательно, нет никаких оснований связывать указанное свидетельство Ксенофонта с памятниками этого региона.
С каппадокийцами также нередко отождествляют упомянутых Страбоном «троглодитов» — обитателей пещер в позднеримском периоде. При
этом совершенно не учитывается, что местами обитания «троглодитов»
в страбоновской «Географии» названы северные предгорья Кавказа, восточное побережье Черного моря (в районе Истра и Том) и арабские территории Северной Африки (между Египтом и Эфиопией) 8. Ближайшим
к рассматриваемому региону местом «троглодитизма» Страбон считает
«глубокую и плодородную долину» посреди «высоких областей» Тавра,
население которой «ютилось на возвышающихся над ней скалах и пещерах» 9. Эта местность никак не может быть отождествлена с Каппадокией,
поскольку в «Географии» четко разграничиваются Тавр и прилегающие к
нему с севера и юга земли, а при описании самой Каппадокии какие-либо
пещеры не упомянуты вовсе 10.
Как видим, приведенные свидетельства античных авторов не могут
рассматриваться в качестве доказательства раннего появления каппадокийских пещерных комплексов. В действительности же древнейшее упоминание о пещерах региона находим в «Житии св. Иерона», составленном
около 600 г. н. э.11 Св. Иерон, живший на рубеже III – IV вв., был родом из
Матианы (совр. поселок Авджилар на окраине Гьореме) и в числе других
христиан скрывался от языческих гонений в искусственной пещере, ведя
подвижнический образ жизни 12. Легендарную гробницу этого святого
6
Гаприндашвили Г. Скальные купольные храмы и их значение в развитии монументальной
архитектуры Грузии // Пещеры Грузии. — Вып. 12. — Тбилиси, 1988. — С. 5, 7 – 8.
7
Кипшидзе Д. А. Пещеры Ани (материалы XIV анийской археологической кампании, 1915 г.). —
Ереван, 1972. — С. 18.
8
Страбон. География в 17 книгах. — М.: Наука, 1964. — VII.V.12, XI.V.7, XVII.III.7.
9
Там же, XII.VI.5.
10
Там же, XII.II.7.
11
Не исключено, что каппадокийские пещеры фигурируют и в более раннем источнике, покамест еще не привлекавшемся исследователями. Речь идет о напольном мозаичном изображении
конусовидной скалы с отверстиями пещерных входов, происходящем из развалин Большого императорского дворца в Стамбуле и датирующемся V – VI вв. н. э. (Ларионов А. И. Напольное мощение
хризотриклиния Большого дворца в Константинополе: к вопросу об атрибуции мозаики // Вестник
молодых ученых. — Исторические науки. — СПб., 2007. — № 3. — С. 107 –112). Весьма характерные
абрисы скалы, а также многоярусное расположение пещерных входов весьма напоминает некоторые
каппадокийские памятники, впрочем, этот вопрос требует отдельного изучения (рис. 1).
12
Freely J. The Western Interior of Turkey. — Istanbul, 1998. — P. 314.
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и по сей день показывают в одной из скальных церквей Безирхане в Авджиларе 13.
Следующее историческое свидетельство о пещерах Каппадокии относится к средине Х в. н. э. и связано с упоминанием византийским историком Львом Диаконом некоего местного «народа, который назывался раньше троглодитами, так как скрывался в пещерах, расщелинах и подземных
лабиринтах, имевших вид нор» 14. К сожалению, этот краткий пассаж оставляет открытым вопрос об этническом и социальном статусе обитателей каппадокийских пещер. Заметим, однако, что Лев Диакон ведет речь
не о постоянном жительстве под землей, а лишь о временном укрытии,
которое, к тому же, происходило в неопределенном прошлом («прежде»).
Складывается впечатление, что византийский историк, сопровождавший
Никифора Фоку в его каппадокийской поездке, действительно наблюдал
здесь какие-то пещеры, однако не видел их обитателей, т. е. пещеры к тому
моменту были заброшены. Предполагается, что это прямо указывает на существование в Каппадокии пещерных убежищ в период арабских нашествий VII – VIII вв. н. э. либо монашеских келий в период, предшествовавший
арабскому вторжению 15. Учитывая, что в ряде пещерных церквей этой
местности зафиксированы надписи X в. (скит Симеона в Зельве, АйвалыКилисе в Гюллу-Дере) 16, трудно понять, почему историк, сам имевший духовный сан, не упомянул о действующих скальных храмах и обитавших
в окрестных пещерах монахах. Не исключено, что Лев Диакон видел лишь
те пещерные комплексы, которые во время его посещения Каппадокии
были по каким-то причинам заброшены. Возможно также, что за жилища
троглодитов историк принял заброшенные скальные гробницы античного
периода, во множестве встречающиеся в рассматриваемом регионе.
Одним из первых европейцев, посетивших Каппадокию в Новое время, был французский дипломат Поль Лукас. В ходе вояжа 1703 г. он был
впечатлен многочисленными искусственными пещерами в туфовых останцах, названных им «пирамидальными домами», которые, по его мнению, служили жилищами христианским отшельникам 17. Впрочем, многие последующие путешественники, также восторгаясь разнообразными
древностями Каппадокии, акцентировали внимание на многочисленности местных пещерных сооружений, но чрезвычайно скупо свидетельство13
Ibid, p. 315, 332. Также этому святому был посвящен северный придел пещерной базилики
св. Иоанна Крестителя в поселке Чавушин.
14
Лев Диакон. История. — М., 1987. — Книга 3, часть 1.
15
Там же, прим. 3.
16
Rodley L. The cave monasteries of Byzantine time in Cappadocia. — Oxford, 1985. — P. 192 –193,
210 – 212.
17
Ibid, p. 1.
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вали об их характере и внутреннем устройстве 18. Следует отметить, что
к началу прошлого столетия о фресках каппадокийских пещерных церквей практически ничего не было известно, поскольку в то время многие
древние пещеры интенсивно использовались местным населением в хозяйственных целях (в качестве хранилищ и голубятен) и, соответственно,
были недоступны для осмотра.
Настоящее открытие подземных богатств Каппадокии состоялось
лишь в результате публикации французским священником Гильомом де
Жерфаньоном материалов нескольких экспедиций, совершенных в ходе
его миссионерской работы на территории Турции в начале ХХ века. Отец
Гильом, знавший от предшественников о существовании древних церквей с росписями, поставил перед собой задачу — детально обследовать
регион на предмет выявления христианской живописи. В ходе настойчивых поисков, которые увенчались изданием фундаментального труда
(в трех томах и семи книгах), научной общественности были представлены детальные описания нескольких десятков пещерных храмов Каппадокии с сохранившимися фресковыми ансамблями средневековой эпохи 19.
Благодаря этому практически все внимание исследователей первой
половины ХХ в. было приковано к фрескам каппадокийских пещерных
церквей: анализу ранее опубликованных памятников, а также поиску и
изучению новых (М. Рестли, Н. и М. Тьерри, К. Жоливет-Леви и др.) 20.
При этом архитектурно-археологический контекст церквей с фресками
не рассматривался вовсе, но практически все изученные памятники, хронология которых реконструировалась на основании прочтения эпиграфических находок и искусствоведческого анализа фресок, соотносились
исследователями с деятельностью византийского монашества.
До сего дня многочисленность местных пещерных монастырей объясняется исследователями особой ролью Каппадокии в истории византийского христианства. В частности, указывается, что уроженцами этой провинции были святители Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий
Назианзин, многие другие христианские святые (например, св. Мамант
и упоминавшийся уже св. Иерон). По мнению сторонников «монашеской
концепции» заселения Каппадокии это обстоятельство, наряду с весьма
18
Sterrett J.R.S. The Cone. Dwellers of Asia Minor // The National Geographic Megasine. — 1919. —
V. 35. — No 4; Ramsey W. M. The historical geography of Asia Minor. — New York: Cooper Square
Publishers, 1972.
19
Jerphanion G. de. Une nouvelle province de l’art byzantin. Les eglises rupestres de Cappadoce. —
Paris, 1925 –1942.
20
Th ierry N. and M. Nouvelles eglises rupestres de Cappadoce. Region du Hasan Dagi. — Paris, 1963;
Yanagi M. Kappadokya. Hohlenkloster in der Turkey. — Tokyo, 1966; Restle M. Byzantine Wall Painting in
Asia Minor. — Shannon, 1969; Giovannini L. Arts of Cappadocia. — Geneva, 1971; Jolivet-Levy C. Les Eglises Byzantines de Cappadoce: le programme iconographique de l’abside et de sesabords. — Paris, 1991.
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привлекательными природными условиями края, сыграло решающую роль
в формировании здесь множественных монастырских центров 21.
Впрочем, в 1960-е годы в поле зрения ученых попали памятники, на
первый взгляд, существенно отличавшиеся от известных прежде. Речь
идет о т. н. «подземных городах» — разветвленных лабиринтах пещерных сооружений, уходящих на сотни метров вглубь скальных массивов. Одним из первооткрывателей этих памятников по праву считается
Мартин Урбан, опубликовавший в 1973 г. результаты своих наблюдений
в научно-популярном очерке «Загадки подземных городов в центральной
Анатолии» 22. Исследователь описал свыше 30 ранее неизвестных пещерных комплексов, интерпретируя их как крепости-убежища фригийской
эпохи, якобы создававшиеся в VII – VIII вв. до н. э. в эпоху ассирийских
завоеваний. В качестве аргументов в пользу своих выводов М. Урбан привлек вышеупомянутые свидетельства Ксенофонта и Страбона, а также
находки, сделанные в окрестностях некоторых пещерных комплексов.
Однако, несмотря на то, что «скальные поселения» и «подземные города»
были исследователем решительно разграничены, он, тем не менее, указывал на существование многих сходных элементов в различных по своему
устройству пещерных комплексах Каппадокии 23.
Еще к более древнему времени каппадокийские «подземные города»
отнес турецкий археолог Омер Демир, приписав их создание хеттам с
той же мотивировкой, что и у М. Урбана 24. Поскольку в структуре этих
памятников нередко встречаются помещения церквей, О. Демир объяснил это использованием древних оборонительных комплексов ранними
христианами в периоды религиозных гонений.
Впрочем, большинство исследователей каппадокийских древностей
остались равнодушными к открытию «подземных городов». Вероятно,
к этому привело отсутствие фресок в церквях этих пещерных комплексов,
маловыразительность их архитектуры, малочисленность и невнятность
происходящих из них археологических находок. Так или иначе, и по сей
день расчистка «подземных городов» и их приспособление для туристического посещения осуществляется, как правило, силами местных общин,
практически не прибегающих к помощи специалистов. Ныне научным
изучением этих памятников занимается лишь небольшая группа местных
археологов, изредка публикующая результаты своих разведок 25. До сего
21

Kostof S. Caves of God. — Cambrige, 1972.
Urban M. Das Rutsel der unterirdischen Studte Sudostanatoliens // Vorland Zeitschrift fur europuische Vorgeschichte. — № 7. — Erster Teil: Der Befundu, 1973.
23
Ibid.
24
Демир О. Каппадокия — колыбель культуры. — Стамбул, 1990.
25
Yorukoglu O., eds. The underground cities in Cappadocia. — Ankara, 1989.
22
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дня этими исследователями учтено 124 комплекса «подземных городов»,
расположенных в пределах каппадокийских провинций Невшехир, Киршехир, Кайсери, Ниде и Аксарай. В издании 1989 г. описания отдельных
комплексов проиллюстрированы схемами и полуинструментальными
планами. Кроме того, там же проанализированы назначения отдельных
помещений (но не устройство комплексов в целом), а также предложены
датировки памятников по археологическим находкам, сделанным в их
округе. И хотя предложенные исследователями даты варьируются в диапазоне от 4 тысячелетия до н. э. до поздневизантийского периода, обобщающий взгляд на возникновение и развитие каппадокийских «подземных городов» в данной публикации, к сожалению, отсутствует.
Кроме того, в начале 1990-х годов исследования некоторых «подземных
городов» (в окрестностях селений Гьокчетопрак и Йорен) были осуществлены итальянскими спелеологами 26. В ходе этих работ были выполнены качественные планы и описания не только глубоколежащих ходов, но
и их привходовых частей, а также участков, отделенных от основных
лабиринтов. Анализ полученных материалов позволил исследователям
прийти к выводу о существенных изменениях, которые с течением времени претерпела планировочная структура ряда пещерных комплексов.
Кроме того, на основании базы данных, учитывающей для территории
Каппадокии 175 естественных и искусственных полостей, предпринята
попытка классифицировать эти объекты, причем, вслед за М. Урбаном,
среди искусственных пещер выделяются «скальные» и «подземные» памятники. Для первых характерными элементами определены гробницы,
голубятни, церкви и поселения (в свою очередь, дифференцирующиеся
на «жилища в конусах», «скальные поселения в отвесных стенах», «укрепленные скальные поселения»), ко второй же группе отнесены «водоводные туннели», «убежища» и «подземные поселения». Как видим, данная
классификация несколько эклектична, поскольку в ней смешаны как морфологические, так и функциональные признаки пещерных памятников,
однако сама попытка систематизировать совокупность артефактов безусловно является признаком весьма позитивным.
Следует заметить, что в конце прошлого столетия определенный перелом наметился и в отношении пещерных комплексов с расписными
церквями. В частности, в 1985 г. Линн Родли опубликовала фундаментальное исследование «Пещерные монастыри византийского времени
в Каппадокии» 27, где рассмотрены некоторые известные уже пещерные церкви с фресками в контексте связанных с ними групп помеще26
27

Bixio R., Castellani V., Succhiarelli C. eds. Cappadocia. Le citta sotterrence. — Roma, 2002.
Rodley L. Op. cit.
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ний. Систематизировав данные относительно лишь части комплексов,
Л. Родли выделила три типа пещерных монастырей региона: монастыри
с внутренними дворами, монастыри с трапезными и отшельнические
поселения (увы, эта типология также страдает сочетанием разнохарактерных факторов — организации пространства, наличия определенного
вида помещений и функциональной принадлежности). В конечном итоге исследователь пришла к выводу, что с VII по XIII в. в районе Гьореме
сформировался крупный монастырский центр, аналогичный Афонскому
в Греции, с несколькими разновидностями составляющих его обителей:
от отшельнических поселений до общежительных монастырей, обслуживающих паломников. Касаясь вскользь проблемы «подземных городов»,
Л. Родли, не уточняя времени их возникновения, предположила, что эти
комплексы предназначались для хранения припасов и содержания домашних животных, а также укрытия в случае нападения неприятеля 28.
Возможности системного подхода к изучению пещерных сооружений
Каппадокии продемонстрированы также американским историком архитектуры Робертом Остерхаутом, издавшим в 2005 г. монографическое исследование «Византийское поселение в Каппадокии» 29. В нем приведены
результаты разведок и раскопок поселения Чанлы-Килисе, расположенного у селения Ак-Хисар на западной окраине Каппадокии. В ходе изучения этого памятника, включающего в себя около трех десятков комплексов пещерных сооружений и руины нескольких наземных построек,
были выполнены инструментальные планы составляющих его участков,
проведены обмеры остатков наземной церкви с фресками византийского
времени, осуществлены раскопки грунтового могильника в центральной
части поселения. Полученные в ходе работ археологические материалы, в
совокупности с данными архитектурного и искусствоведческого анализа,
позволили исследователю выделить несколько этапов в жизни поселения,
продолжавшейся с X по XIV или даже XVI в.
Кроме того, впервые на материалах одного памятника было показано, что традиционная для каппадокийских скальных монастырей планировка (в частности, комплексы с внутренними дворами) сосуществует
с характерными элементами «подземных городов» (длинные коридоры,
колодцы, жерновообразные двери, пр.). В отличие от своих предшественников, Р. Остерхаут предположил, что комплексы с дворами являются
преимущественно не монастырскими, а светскими землевладельческими усадьбами, оснащенными скальными убежищами, представленными
участками с планировкой, типичной для «подземных городов».
28

Ibid, p. 6.
Ousterhaut R. A Byzantine settlement in Cappadocia // Dumbaton Oaks Studies. — T. XLII. —
London, 2005.
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1. Фрагмент напольной мозаики V – VI вв.
из руин Большого императорского дворца в Стамбуле

2. Юго-западный фасад «скального поселения» в Чаушине
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3. Интерьер одного из участков «подземного города»
в Деринкую

4. Северо-восточный фасад скалы в Чаушине с отверстиями «голубятен»
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5. Один из водоводных тоннелей
в долине близ Чаушина
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6. Каменная жерновообразная дверь в интерьере одного
из пещерных комплексов Гьореме

7. Ниши голубиных насестов в интерьере «подземного города» в Мазыкое

___ 127

Розділ ІІ

8. Интерьер каменоломни на склоне горы Ак-Тепе

9. Южный фасад скальной античной гробницы в Мазыкое

128 ___

Археологічна, історична, ландшафтна, наукова і технічна спадщина

Важным наблюдением Р. Остерхаута стали отмеченные на разных участках поселения признаки последовательных (с течением времени) изменений в конфигурации и назначении подземных объектов. На основании
этого исследователь пришел к выводу, что подобные комплексы нельзя
рассматривать как единовременные и однотипные образования. Так, описывая один из «подземных» участков, Р. Остерхаут отметил, что некоторые его помещения изначально создавались для хозяйственного использования и лишь в более поздний период были переоборудованы в убежище.
Взгляды современных турецких исследователей на причины возникновения и назначение пещерных комплексов Каппадокии отражены в ряде
работ сотрудника Невшехирского краеведческого музея Мурата Ильяза 30.
Начало создания «комплексов пещерных жилищ с подсобными помещениями» исследователь, вслед за О. Демиром, относит к хеттскому и даже
протохеттскому периоду, аргументируя это, например, находкой хеттских надписей вблизи «подземного города» в Сивисе, а также аналогиями
среди оборонительных памятников хеттского времени в Богаз-Кале. В то
же время М. Ильяз признает, что находки, сделанные в «подземных городах», датируются исключительно в пределах V – XIII вв. н. э.31
Вызывают сомнения некоторые интерпретации исследователя, который, например, создание гробниц в виде аркосолий, встречающихся в ряде
«подземных городов» (например, в Татларине и Гьокчектопраке (Сивасе)),
относит к римскому времени. При этом не учитывается, что аркосолии самых разнообразных конструкций были распространены и в более позднее
время, по крайней мере, они широко использовались в византийском зодчестве. Также, по нашему мнению, М. Ильяз некорректно ограничивает
датировку скальных голубятен лишь пределами XIX–XX вв. на основании
сохранившихся надписей на их внешних закладах, поскольку в ряде случаев наблюдается присутствие помещений с нишами-гнездами в пещерных комплексах средневекового времени (например, в Чанлы-Килисе).
Основной причиной возникновения пещерных комплексов М. Ильяз, не вдаваясь в подробности, считает специфику местных природных
условий. Впрочем, исследователь, скорее всего, недалек от истины, когда
утверждает, что в ряде пещерных комплексов при постройке наземных
домов на склонах в скале выдалбливались лишь подсобные помещения,
а жилые комнаты надстраивались снаружи.
Идея зависимости каппадокийского подземного строительства от специфики местных условий довольно детально рассмотрена сотрудниками
30
Gulyaz M., Yenipinar N. The rock settlement and underground cities in Cappadocia. — Nevseher,
2007; Gulyaz M., Olmez I. Cappadocia. — Nevseher, 2007.
31
Gulyaz M., Yenipinar N. Op. cit., p. 47 – 48.
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турецкой геологической службы, в обобщающей публикации которых предпринята попытка создания координированного кадастра разнообразных
подземных объектов, а также систематизированы данные о региональных
формах рельефа и геологических породах, в которых пещерные сооружения распространены более всего 32. Впрочем, исследователями справедливо
отмечено, что природные факторы были не единственными повлиявшими
на возникновение и расположение каппадокийских подземных объектов,
хотя другие аспекты (в т. ч. и социокультурные) ими не рассматривались.
Природно-климатические предпосылки возникновения значительных подземных полостей на территории Каппадокии, включая сильные
колебания суточных и сезонных температур, теплоизоляционные свойства вмещающих горных пород, конструктивные возможности туфов, легкость их разработки, высокую устойчивость полостей при стихийных
бедствиях, рассмотрены в еще одной обобщающей публикации 33. Заметим, что указанные факторы, безусловно, играли немаловажную роль в
формировании каппадокийских пещерных комплексов, однако едва ли
только они были решающими.
Как совершенно справедливо отмечено отдельными исследователями,
немаловажным для решения рассматриваемой проблемы может оказаться экстраполирование современного опыта использования подземных
пространств региона на ситуацию в прошлом. Действительно, наблюдая
повсеместное использование подземных пространств в современной хозяйственной деятельности, можно с высокой степенью вероятности предположить такую же возможность и для прошедшего времени, учитывая
изменения в технологиях разработки подземных полостей. В любом случае сопоставление экономической целесообразности, технологических,
хозяйственных и архитектурных приемов может стать эффективным методом изучения традиций освоения подземных пространств.
Подводя итог краткому историографическому очерку, заметим, что, несмотря на многолетние исследования пещерных комплексов Каппадокии,
до сего дня отсутствуют научные разработки, которые систематизировали
бы разнохарактерные объекты в их межвременной или пространственной
связи, а также учитывали бы многообразие исторических, археологических, архитектурных, искусствоведческих и природных аспектов проблемы в их совокупности. Нынешнее восприятие этих памятников учеными
можно свести к нескольким основополагающим постулатам.
32
Arda A. Geological and morphological investigations the underground cities of Cappadocia using
GIS. — Roma, 2004.
33
Stea Т., Turan M. Placemaking: Production of built environment in two cultures. — England:
Aveburu Ashgate Published limited, 1993.
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1. Практически все пещерные комплексы Каппадокии распределяются исследователями на две основные группы — «скальные поселения» и
«подземные города», которые рассматриваются как совершенно разнохарактерные памятники, созданные в разное время и разным населением.
2. К первой группе относят локальные концентрации пещерных сооружений, вырубленных в один или несколько ярусов в скальных фасадах
горных склонов, бортов ущелий либо отдельно возвышающихся туфовых
образований. Для этих комплексов, развивавшихся преимущественно
в вертикальном направлении, характерны пещерные сооружения, расположенные в приповерхностном скальном слое (рис. 2). В ряде случаев эти
комплексы располагаются в пределах преднамеренно структурированных скальных разработок (например, в виде внутренних дворов) и зачастую имеют архитектурно оформленные скальные фасады с имитациями
арок, карнизов и полуколонн. Чаще всего их связывают с деятельностью
средневекового монашества (Г. де Жерфаньон, Н. Тьерри, Л. Родли и т. д.),
другие же (Р. Остерхаут) видят в этих комплексах остатки частных усадеб,
формировавших преимущественно мирские поселения византийской
и поствизантийской эпох.
3. Иной облик имеют «подземные города», многочисленные сооружения которых объединены в сложные, зачастую также многоярусные
структуры, имеющие, однако, лабиринтовую планировку и залегающие
в туфовых толщах плато или пологих частях склонов холмов. В отличие
от «скальных поселений», «подземные города» развивались горизонтально, а потому их характеризует направленность вглубь скальных массивов
(рис. 3). Считается, что в «подземных городах» помещения культового назначения встречаются редко, зато фиксируется множество хозяйственных
сооружений и помещений оборонного характера (соединительные проходы, коммуникационные и водозаборные колодцы, массивные каменные
жерновообразные двери). Поэтому часть исследователей трактует их как
хранилища припасов и временные убежища (Л. Родли, Р. Биксио и др.),
а некоторые (М. Урбан, О. Демир, М. Ильяз) воспринимают эти комплексы
в качестве грандиозных и очень древних фортификационных ансамблей.
4. Отдельные исследователи склонны рассматривать в качестве самостоятельной категории пещерных памятников скальные голубятни, в ряде
случаев использующиеся и по сей день для разведения голубей в хозяйственных нуждах (рис. 4). Большинство этих помещений, располагающихся
в скальных обнажениях на недоступной высоте, в настоящее время остаются необследованными, поэтому соотносятся исследователями с разными эпохами — от средневековья до современности.
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5. Еще одну особо упоминаемую разновидность каппадокийских пещерных построек представляют многочисленные водоводные туннели
и каналы, прорубленные в толще скал (рис. 5). Хронология этих пещер
остается совершенно невыясненной, хотя все исследователи соглашаются
с их дренажно-ирригационным назначением и связью с местной традицией земледелия.
Не оспаривая в принципе изложенную выше градацию пещерных памятников Каппадокии, сделаем некоторые замечания и уточнения относительно их интерпретаций и хронологии.
По нашим наблюдениям, различия между «скальными поселениями»
и «подземными городами» не столь существенны, чтобы говорить об их
исторической значимости. В частности, оборонительные подземные сооружения (коммуникационные переходы и колодцы, жерновообразные двери),
полагаемые многими отличительной чертой «подземных городов», встречаются также во многих «скальных поселениях» (например, в Гьореме, Чаушине, Селиме-Калеси, Япракхисаре, Чанлы-Килисе) (рис. 6). В то же время
в «подземных» памятниках (хоть и реже, чем в «скальных») зафиксированы
пещерные церкви с погребальными компартиментами (например, в Каймаклы) и голубятни с нишами для насестов (в Мазыкое и Чанлы-Килисе)
(рис. 7). Помимо этого, в составе обеих разновидностей памятников существуют помещения, имеющие сходные архитектурные решения: просторные
холлы с хозяйственными нишами и ямами, небольшие камеры с очажными
углублениями в полу, лестничные переходы и т. п. Отличие, как правило,
наблюдается лишь в качестве отделки помещений: в большинстве своем,
сооружения «подземных городов» выполнены менее тщательно 34.
Таким образом, существенное различие между «скальными поселениями» и «подземными городами» проявляется преимущественно в планировке комплексов («вертикальной» в первом случае и «горизонтальной» во втором). Не исключено, что различие это обусловлено, главным
образом, особенностями расположения памятников, поскольку в отвесных скалах продуктивней совершать выработки во внешнем слое туфа
(«скальные поселения»), тогда как в покатых склонах предпочтительнее
разрабатывать внутренние, подчас глубоко залегающие под поверхностью массивы породы («подземные города»). Это позволяет рассматривать
обе разновидности каппадокийских пещерных комплексов как частные
проявления одной и той же строительной традиции.
В ключе этой самой традиции, вероятно, находятся и рассматривавшиеся доселе особо пещеры-голубятни. В частности, на это указывает Р. Ос34
В «подземных городах» до сих пор не встречены лишь помещения т. н. «трапезных» со скальными столами и скамьями, однако и в «скальных поселениях» они фиксируются отнюдь не повсеместно.
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терхаут, предположивший, что голубятни изначально входили в структуру
средневековых скальных усадеб в Чанлы-Килисе. Наши наблюдения, осуществленные в ряде комплексов Гьореме и Чаушина, позволяют утверждать, что многие из этих сооружений (если не все) носят следы вторичного
использования и, по-видимому, сформировались на основе первоначальных помещений, составлявших комплексы «скальных поселений».
Аналогичная ситуация складывается и с дренажно-мелиоративными
подземельями. По нашим наблюдениям, эти сооружения предназначались
для сбора и доставки воды к прилегающим к ним сельскохозяйственным
угодьям, а также для отвода воды во избежание размыва подпорных стен
террасированных участков. Известны случаи, когда водоводные галереи
были непосредственно включены в структуру «скальных» и «подземных»
комплексов (в частности, в группе пещер Аязма близ Озконака) 35.
Отметим также, что в ряде случаев пещерные сооружения «подземных
городов» сочетаются с остатками каменной наземной застройки (например, в Мазыкое), а «скальные поселения», как уже упоминалось, нередко
снабжены архитектурно оформленными в отвесных обрывах имитациями фасадов (в частности, в Ачик-Сарае, Гьореме, Селиме, Япракхисаре
и Соганли), что практически совершенно не учитывалось нашими предшественниками. Мы же, исходя из собственных наблюдений, можем предположить, что сосредоточенные в одной местности разнохарактерные
наземные постройки и пещерные комплексы («скальные» и «подземные»)
могли образовывать некую единую систему и, соответственно, должны
рассматриваться совместно. Для локализации таких систем, определения их характера и масштабов необходимы комплексные исследования
(но прежде всего — фиксация) всей совокупности пещерных и наземных
объектов в пределах значительных участков местности.
В условиях сложных рельефных образований Каппадокии изучение
больших территориальных спелео-археологических объектов могло бы
также значительно упростить локализацию отдельных пещерных комплексов, образующих ту или иную систему. В настоящий момент зачастую
возникают серьезные трудности в определении их границ, поскольку в
местах сосредоточения пещер происходило слияние локальных групп
помещений. В свою очередь, четкое ограничение пределов отдельных пещерных комплексов позволит более взвешенно подойти и к определению
функционального их назначения.
В частности, по нашим наблюдениям, в состав «скальных поселений», интерпретируемых большинством исследователей как монастырские, наряду
35
Правда, в последнем случае, похоже, гидротехническое сооружение является более поздним
по отношению к окружающим его помещениям, поскольку под углом пересекает одно из хозяйственных сооружений комплекса.
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с помещениями церквей, трапезных и христианских гробниц, входят многочисленные хозяйственные сооружения (с зерновыми ямами, пифоссариями
и кормушками для животных). Точная фиксация всей совокупности структурных элементов пещерных комплексов, несомненно, позволит более обоснованно определить культовый или светский характер этих образований.
Также немаловажным в проблематике каппадокийского подземного
строительства представляется вопрос о масштабах использования отработанной скальной породы в наземном строительстве. В 2007 г. на северном склоне горы Ак-Тепе нами была зафиксирована небольшая заброшенная подземная выработка каменоломенного характера, в которой добыча
камня, производившаяся в два уступа, осуществлялась путем отделения
крупных блоков туфовой породы (рис. 8). Эта выработка свидетельствует о существовании здесь, наряду с добычей камня карьерным способом
(в частности, в близлежащем Чаушине), традиции подземной разработки строительных материалов. В то же время подготовленные для выемки
каменные блоки либо следы такой разработки наблюдаются во многих
пещерных комплексах, относящихся к разным районам Каппадокии (например, в Чанлы-Килисе близ Ак-Сарая и в долине Земи около Гьореме).
Впрочем, вопрос о попутной добыче строительного камня при изготовлении пещерных сооружений Каппадокии нуждается в дальнейшем исследовании и является весьма перспективным с точки зрения изучения
систем организации подземного и наземного пространств 36.
Наконец, следует учитывать и такую, весьма значительную по численности, но недостаточно изученную разновидность каппадокийских пещерных сооружений, как позднеантичные скальные гробницы 37. Вырубленные,
как правило, на значительной высоте в отвесных скалах, эти памятники зачастую имеют архитектурно оформленные фасады в виде имитированных
портиков с колоннами и образуют значительные по численности скопления
(в частности, в Гьореме, Ургупе и Мазыкое) (рис. 9). Нередко эти сооружения оказываются поглощенными более поздними комплексами «скальных
поселений», поэтому весьма трудно определить их первоначальную численность 38. С другой стороны, античные гробницы выступают своеобразными
36
В неразрывной связи с ним также находится вопрос об использовании значительных масс
горной породы, добытой при вырубке т. н. «скальных дворов», зафиксированных Л. Родли и Р. Остерхаутом.
37
Gulyaz M., Yenipinar N. The rock settlement and underground cities in Cappadocia. — Nevseher,
2007. — Р. 21– 22.
38
Эти сооружения абсолютно типичны для римского периода, они имеют аналоги на территории всей Малой Азии и служат косвенным доказательством отсутствия в этот период других
пещерных памятников в Каппадокии, поскольку едва ли могли быть созданы совместно с жилыми
и хозяйственными сооружениями (по крайней мере, в пределах одного скального образования).
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хронологическими реперами для разрушивших их сооружений, фиксируя
«terminus post quem» позднейших реконструкций.
И здесь мы вплотную подходим к вопросам датировки пещерных памятников Каппадокии, к которым практически не применялся принцип
относительной хронологии, позволяющий вычленить разновременные
составляющие в пределах одного комплекса и, тем самым, проследить
этапность в его развитии 39.
В частности, в ряде осмотренных нами «скальных поселений», снабженных убежищами, оборонительные сооружения, как правило, были
выполнены позже культовых. Например, в западном борту долины Земи
в окрестностях Гьореме пещерная церковь, входившая в состав небольшого комплекса, развивавшегося вдоль поверхности скалы и поврежденная
обвалом еще в древности, впоследствии была прорезана низким ходом
с колодцем и каменной жерновообразной дверью 40. Аналогичное явление
(убежище, прорезавшее церковь или трапезную) наблюдается также в комплексах Хачли-Килисе в Розовой долине и Каранлык-Килисе в Гьореме.
С другой стороны, в ряде «подземных городов» мы наблюдаем церкви, находящиеся в глубине горного массива и соединяющиеся с поверхностью посредством коммуникационных лазов и колодцев оборонного
характера (Каймаклы, Мазыкой). В Мазыкое, кроме того, зафиксирован
случай, когда в крохотном комплексе вход в церковь осуществлялся посредством извилистого коридора, вероятно, перекрывавшегося жерновообразной дверью и, в свою очередь, открывавшегося на поверхность в стене
античной скальной гробницы.
Безусловно, в настоящий момент все это не более, чем частные наблюдения, однако они позволяют предположить, что оборонительные сооружения, существовавшие в структуре «скальных поселений», равно как
и подобные им участки «подземных городов», возникли на этапе развития пещерных комплексов, близком ко времени сооружения церквей.
Следует также отметить, что в окрестностях Гьореме и Белисирмы нами
были зафиксированы случаи позднейшего приспособления пространства
пещерных церквей для хозяйственных нужд. В частности, абсиды некоторых храмов были переоборудованы в давильные площадки для винограда (Хачли-Килисе) или резервуары-хранилища (Япракхисар), а отдельные
39
Правда, по отношению к комплексам Чанлы-Килисе некоторые свои наблюдения по этому
поводу, как уже упоминалось, опубликовал Р. Остерхаут, однако это касалось лишь частного примера, когда хозяйственные помещения одного из комплексов оказались позднее переоборудованы
в сооружения оборонного характера.
40
Причем оборонительный ход прорезал верхний слой монохромной росписи пещерной церкви, что указывает на довольно ощутимый промежуток времени между сооружением церкви и позднейшим ее превращением в убежище.
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церкви в Чаушине, Гьореме и Гюллу-Дере до недавнего времени использовались в качестве голубятен (например, Буюк-Гуверджинлык).
Весьма интересные наблюдения касаются также пещерных стойл для
животных — помещений с многочисленными нишами-кормушками в стенах. В «скальных поселениях» они сосредоточены, как правило, в нижних
ярусах (у подножия скал), причем зачастую (в частности, в Япракхисаре,
Чаушине и Гьореме) кормушки представлены позднейшими врубками
в стены более ранних хранилищ (с углублениями под сосуды в полу) или
даже трапезных (помещений со скальными скамьями и столами вдоль
стен). В «подземных городах» стойла, находящиеся в привходовых частях
лабиринтов, нередко являются более ранними по отношению к расположенным глубже помещениям, поскольку оборонительные сооружения
прорезают их (Мазыкой, Озконак, Каймаклы, Деринкую) 41.
Важным следствием определения относительной хронологии пещерных комплексов может стать обоснование их абсолютной датировки. Для
этого необходимо получить аргументированные даты для каких-либо составляющих, которые и послужат хронологическими реперами.
Например, в упоминавшемся уже комплексе в долине Земи пещерная
крестообразная церковь с полкой протезиса в наосе может быть датирована по архитектурным особенностям в пределах IX – XIII вв., следовательно,
и оборонительные сооружения этого комплекса не могли возникнуть ранее византийской эпохи. Аналогичным образом датируется и упоминавшаяся уже церковь с входом через античную гробницу в Мазыкое. Поскольку ход с жерновообразной дверью делался, вероятно, одновременно
с церковью, то его следует также датировать византийским периодом.
А вот церкви в «подземных городах» Каймаклы и того же Мазыкоя, располагающиеся в глубине комплексов и имеющие ниши протезисов в алтарной части, следует по архитектурным признакам датировать не ранее
средины XIII в. Это указывает на то, что к этому времени основные помещения комплексов уже сформировались.
Более точные даты (в пределах одного столетия или даже нескольких десятилетий) имеют церкви и трапезные пещерных монастырей, украшенные
фресковыми росписями и сопровождающиеся эпиграфическими находками.
Однако, как уже упоминалось, для этих памятников нет целостных описаний
и планов комплексов, не говоря уже о каких-либо данных по их относительной хронологии. Поэтому для определения характера, назначения и хронологии любого пещерного комплекса необходимо, как минимум, подробно опи41
В ряде случаев стойла сочетаются с нишевидными отсеками, несколько возвышающимися
над уровнем пола и напоминающими по устройству помосты-лежанки современных жилищ местного населения. Это позволяет видеть в таких пещерах изначально организованное пространство
для совместного проживания людей и скота (вероятно, в зимний период).
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сать все его компоненты, а также составить ситуационный план с привязкой
к местности. Также на основании картографических материалов и анализа
следов от инструментов на стенах полостей, показывающих направление их
разработки, в пределах комплекса можно было бы выделить разновременные
составляющие и тем самым проследить этапность в его развитии 42.
В заключение следует отметить, что изложенные выше принципы
и перспективные методы дальнейших исследований каппадокийских
пещер необходимо сочетать с привлечением широкого круга аналогий
скальных комплексов, известных как в пределах Анатолийского нагорья,
так и за рубежами Малой Азии. И если сходство подземных выработок,
сосредоточенных в каппадокийском регионе, можно обуславливать распространением здесь туфовых отложений, то подобие «скальных поселений» Каппадокии многочисленным комплексам пещерных монастырей,
известным на территории материковой Греции, в Южной Италии, на Балканах, в Крыму и на Кавказе, требует более детальной проработки данного вопроса. В ряде случаев монастырский характер таких комплексов
подтверждается средневековыми письменными источниками либо эпиграфическими материалами, однако нередко их атрибуция осуществлена
с достаточно высокой степенью допущения. Впрочем, так или иначе, это
дает основания рассматривать каппадокийские «скальные поселения»
в контексте, в первую очередь, средневекового пещерного строительства,
осуществлявшегося в пределах христианского мира 43.
Такими, по нашему мнению, являются основные перспективные направления в исследовании пещерных сооружений Каппадокии. Мы уверены, что их комплексная реализация позволит обеспечить уже в ближайшем будущем качественный сдвиг в деле выявления, изучения и
интерпретации этих уникальных памятников древности.
42
Значительную роль в этом отношении играет также фиксация следов позднейших разрушений пещерных комплексов, а также реконструкция по указанным следам утраченных участков
или сооружений. Это в большей степени касается «скальных поселений», фасадные части которых
во многих случаях уничтожены обвалами и эрозией. Впрочем, в «подземных городах» также нередки случаи отсечения полостей обвальной породой, грунтовыми замывами или намеренными
засыпками. Следует также учитывать, что пещерные комплексы, имевшие «вертикальное» развитие, формировались от нижнего яруса к верхнему, тогда как «горизонтальные» лабиринты — от
входных участков к глубинным.
43
В последние годы в Западной Европе был изучен целый ряд памятников, в чем-то подобных
«подземным городам» Каппадокии. Речь идет о пространных лабиринтах средневековых пещерных
убежищ и подземных акведуков, открытых во Франции и Италии. Для этих сооружений, археологические исследования которых только начаты, предложены контекстные датировки в пределах XII – XIV вв., а сами они связываются исследователями с ситуацией, сложившейся в период
крестовых походов. Деятельность крестоносцев на территории Каппадокии в XI – XII вв. дает возможность предположить опосредованную связь этих комплексов с каппадокийскими «подземными
городами», что на данном этапе вполне согласовывается с нашими наблюдениями об относительной хронологии рассматриваемых памятников.

___ 137

Розділ ІІ

ЗОНИ ОХОРОНИ МЕМОРІАЛУ ПРАЦІВНИКАМ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ЗАГИБЛИМ ПРИ
ВИКОНАННІ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ((м.. КИЇВ)
О. А. Вара
Публикация посвящена вопросам сохранения памятника монументального
искусства и истории национального значения «Мемориала работникам правоохранительных органов, что погибли при исполнении служебных обязанностей»
и его окружающей среды. Определена территория памятника и охранная зона,
также прописаны режимы их использования.
The publication is devoted to the scientific and project documentation to protect
the traditional character of the environment and monuments of the Memorial to militiamen killed on duty.

У червні 2010 р. співробітниками Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень (виконавець — О. Вара, керівник роботи — кандидат архітектури В. Вечерський) було проведено дослідження
і розроблено науково-проектну документацію «Зони охорони меморіалу
працівникам органів внутрішніх справ, загиблим при виконанні службових обов’язків». Робота виконувалася як планова тема НДІ пам’яткоохоронних досліджень.
Меморіал згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру України» від 03.09.2009 р. № 92 є пам’яткою монументального мистецтва та історії національного значення (охоронний № 260045-Н).
Знаходиться в Солом’янському районі м. Києва, на Солом’янській площі,
яка розташована між Повітрофлотським проспектом, вулицями Сурикова, Митрополита Липківського і Солом’янською. На схід від площі розміщений головний корпус Київського національного університету внутрішніх справ, на захід — парк ім. М. Островського, північна сторона обмежена
Повітрофлотським проспектом. Забудова кварталу, в якому знаходиться
меморіал, представлена 5 –10-поверховими та висотними громадськими,
адміністративними і житловими будинками кінця ХІХ — ХХ ст.
Меморіал орієнтований головним (західним) фасадом на Повітрофлотський проспект — одну з центральних магістралей Києва. У навколишньому середовищі відіграє роль архітектурного і пластичного акцента. Головні
видові точки та видові фронти розташовані вздовж периметра кварталу на
Повітрофлотському проспекті, вздовж парку ім. М. Островського та з боку
Київського національного університету внутрішніх справ.
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Неподалік від меморіалу розташовані також інші об’єкти культурної
спадщини. Це поховання на Солом’янській площі в сквері, пам’ятник
письменнику М. О. Островському (пам’ятки історії місцевого значення); Будинок артилерійського училища, де навчався І. Д. Черняхівський
(пам’ятка історії місцевого значення) на Повітрофлотському проспекті, 28
(навпроти Солом’янської площі) та ін. Переважна більшість пам’яток, що
розміщені в Солом’янському районі, відноситься до радянського періоду. Забудова кварталів та розпланувальна структура цієї території Києва
сформувалася в 60 – 70-ті рр. ХХ ст., коли була проведена реконструкція
району, і загалом зберегла форми та настрої радянської доби.
Історично ж місцевість, де розміщений меморіал, входить до території
Солом’янки, яка виникла в середині ХІХ ст. як передмістя Києва. З 1858 р.
використовувалася під пасовисько, а в 60-х рр. ХІХ ст. була перетворена
на робітниче селище. Свою назву місцевість отримала від великої кількості розташованих тут хат під солом’яними стріхами. У 1910 р. Солом’янка
увійшла до міської межі, в результаті чого тут проклали вулиці і розширили територію. У 20 – 30-х рр. ХХ ст. місцевість носила назву Січнівка (від
Січневого повстання 1918 р.), забудова мала садибний характер і складалася з переважно одноповерхових житлових та господарських будівель.
У 1960-х рр. почалася реконструкція цих територій в зв’язку з тим, що
Солом’янка увійшла до нового Залізничного житлового масиву (проект
забудови розробили архітектори А. Милецький, І. Мельник, О. Уманець).
Протягом 1960 – 70-х рр. історичну забудову місцевості майже повністю
знесли, а на звільнених територіях звели багатоповерхові житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури, провели генеральну реконструкцію центральної вулиці Повітрофлотського проспекту (1858 р. — Кадетське шосе, з 1934 по 1944 рр. — шосе Героїв Стратосфери, з 1944 по
1963 рр. — Повітрофлотське шосе).
Солом’янська площа, на якій розташовано меморіал, на початку ХХ ст.
була незабудованим пустирем між Солом’янкою та Солом’янським кладовищем. Згодом вздовж Кадетського шосе (Повітрофлотського проспекту) звели споруди Миколаївського Артилерійського та 2-го Військового
училищ і місце майбутньої площі почало використовуватися в навчальних цілях. В 1920 – 30-ті рр. тут проводилися військові кінні паради. Площа виникла в процесі забудови місцевості у другій половині 1940-х рр.
і здобула назву Солом’янський майдан (в 1950 –1980-ті рр. існувала під паралельними назвами — площа Урицького (назва офіційно затверджена не
була), у 1983 –1988 рр. мала офіційну назву площа Брежнєва). Сучасна назва закріпилася за площею в 1988 р.
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1. Меморіал працівникам органів внутрішніх справ,
загиблим при виконанні службових обов’язків,
на Солом’янській площі в м. Києві

2. Історико-архітектурний опорний план, межі та режими
використання території та зон охорони пам’ятки національного
значення «Меморіал працівникам органів внутрішніх справ,
загиблим при виконанні службових обов’язків» (м. Київ)
140 ___

Археологічна, історична, ландшафтна, наукова і технічна спадщина

Сьогодні Солом’янська площа впорядкована, вимощена тротуарною
плиткою, озеленена клумбами та деревами. В південно-східній її частині на п’єдесталі височіє гранітний монумент Матері-України, що є головною складовою меморіалу працівникам органів внутрішніх справ,
загиблим при виконанні службових обов’язків. Встановлений меморіал
в 1997 р. (розпорядження Київської міської державної адміністрації від
25.07.1996 р. № 1183 «Про увічнення пам’яті працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків», постанова Кабінету Міністрів від 17.10.1996 р. № 1267 «Про виділення коштів для реконструкції Солом’янської площі у м. Києві»). Ініціаторами будівництва
виступили громадські та ветеранські організації правоохоронних органів. Кошти на придбання матеріалів, виготовлення та встановлення монументу збиралися як пожертвування працівників органів внутрішніх
справ України, підприємств, організацій, громадян. Проектування та
спорудження меморіалу було здійснено Спілкою художників України та
Київським творчо-виробничим комбінатом «Художник». Автори проекту — народний художник України В. Чепелик та заслужений архітектор
України М. Кислий.
З часу відкриття меморіал перебував на балансі Українського благодійного фонду сприяння і соціального захисту сімей загиблих у боротьбі зі
злочинністю співробітників МВС та надання допомоги органам і підрозділам правоохоронних та силових структур «Милосердя». В липні 2008 р.
згідно з розпорядженням Міністра внутрішніх справ України № 9733/сн
від 03.06.2008 р. з метою раціонального використання матеріальних ресурсів та експлуатації об’єкта його було передано на баланс Київському
національному університету внутрішніх справ, де він перебуває до сьогодні.
До складу меморіалу входять три компоненти. Основу архітектурноскульптурної композиції складає монумент Матері-України (ск. В. Чепелик, арх. М. Кислий) — скульптура скорботної коліноуклінної жінки,
виконана з сірого граніту. Монумент загальною висотою 8660 мм. встановлено на прямокутний подіум з гранітних плит, який трьома сходинками з’єднується з площею. Справа та зліва від монументу встановлено
34 гранітні моноліти з накладними бронзовими плитами, на яких відлито
імена загиблих в 1946 – 2006 рр. при виконанні службових обов’язків правоохоронців. Складовою частиною меморіалу є урна з землею з усіх регіонів України з місць поховання загиблих правоохоронців.
Біля меморіалу проводяться військові паради підрозділів Міністерства
внутрішніх справ України (складення Присяги працівників ОВС України,
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посвячення в офіцери), вшановують пам’ять працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків, проводяться патріотично-виховні заходи підрозділів Міністерства внутрішніх
справ України, присвячені знаменним подіям в історії України та ОВС,
проводяться урочисті та пам’ятні заходи районного, міського, загальнодержавного значення. Пам’ятка є значною культурною цінністю, витвором відомих українських митців, відповідає критеріям автентичності,
а також відіграє неабияку роль у навколишньому середовищі. Тому задля
забезпечення збереження меморіалу та його оточуючого середовища було
визначено територію пам’ятки, розроблено межі зон охорони пам’ятки та
визначено режими їх використання.
Оскільки квартал, де розташований меморіал, входить до території
Солом’янського історичного ареалу, але не входить до території історикокультурних заповідників і зон охорони пам’яток м. Києва, які було затверджено рішеннями виконкому Київської міської ради народних депутатів
від 16.07.1979 р. № 920, від 10.10.1988 р. № 976, розпорядженнями Київської
міськдержадміністрації від 16.05.2002 р. № 979 та від 25.12.2007 р. № 1714,
то в цих умовах стало необхідним визначити для меморіалу територію
пам’ятки (в межах землевідводу) та локальну охоронну зону. Визначати
для пам’ятки окрему зону регулювання забудови та зону охоронюваного ландшафту виявилось недоцільним, оскільки композиційно-видовий
вплив пам’ятки не поширюється за межі Солом’янської площі.
Територія пам’ятки — це земельна ділянка, на якій розташована пам’ятка і яка пов’язана з нею історично і функціонально та забезпечує її
збереження і функціонування як об’єкта культурної спадщини (п. 1.3
ДБН Б.2.2-2-2008).
Межа території «Меморіалу працівникам органів внутрішніх справ,
загиблим при виконанні службових обов’язків» проходить по межі стереобату, тобто по лінії нижньої з трьох сходинок — основи п’єдесталу меморіалу. Площа території пам’ятки — 0,1225 га.
Охоронна зона — територія, що виділяється для збереження найближчого середовища пам’ятки, головним чи суттєвим елементом якого
вона є, а також для створення оптимальних умов огляду пам’ятки, забезпечення належного її функціонування, охорони від вібрацій, забруднень,
затоплення, підтоплення та інших негативних техногенних і природних
впливів (п.1.5 ДБН Б.2.2-2-2008).
Площа охоронної зони «Меморіалу працівникам органів внутрішніх
справ, загиблим при виконанні службових обов’язків» становить 1,846 га
і визначена у таких межах: західна межа проходить по осьовій лінії
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Повітрофлотського проспекту від перетину з осьовою лінією автомобільної дороги, що проходить вздовж парку ім. М. Островського, до перетину
з осьовою лінією проїзду перед головним фасадом Київського національного університету внутрішніх справ — 94 м. Північна межа проходить по
осьовій лінії проїзду перед головним фасадом Київського національного
університету внутрішніх справ від перетину з осьовою лінією Повітрофлотського проспекту до перетину з осьовою лінією проїзду перед фасадом
Державного інституту управління та економіки водних ресурсів — 194 м.
Східна межа проходить по осьовій лінії проїзду перед фасадом Державного інституту управління та економіки водних ресурсів від перетину
з осьовою лінією проїзду перед головним фасадом Київського національного університету внутрішніх справ до перетину з осьовою лінією автомобільної дороги, що проходить вздовж парку ім. М. Островського —
95 м. Південна межа проходить по осьовій лінії автомобільної дороги, що
прокладена вздовж парку ім. М. Островського, від перетину з осьовою
лінією проїзду перед фасадом Державного інституту управління та економіки водних ресурсів до перетину з осьовою лінією Повітрофлотського
проспекту — 196 м.
Режим використання території пам’ятки спрямований на збереження
пам’ятки історії та монументального мистецтва.
На території пам’ятки забезпечується:
– заборона нового будівництва, земляних робіт і проведення інженерних мереж, які можуть негативно вплинути на стан збереження пам’ятки
і не пов’язані з реставрацією, реабілітацією пам’ятки;
– проведення ремонтно-реставраційних і будівельних робіт лише за
спеціально розробленими проектами реставрації, реабілітації, регенерації чи благоустрою, погодженими з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
Режим використання території охоронної зони спрямований на забезпечення збереження історичного середовища пам’ятки. Режим визначає громадська функція пам’ятки, її архітектурне вирішення, сучасне
використання, а також особливості середовища пам’ятки, її взаємодія
з ним.
В охоронній зоні зберігають розпланування, впорядження, елементи
ландшафту, створюють сприятливі умови для огляду пам’ятки та її оточення.
В охоронній зоні забезпечують необхідні для збереження пам’ятки
гідрогеологічні умови, чистоту повітря, захист від динамічних впливів,
зсувів, пожежну безпеку тощо.
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В охоронній зоні за погодженням із центральним органом виконавчої
влади у сфері охорони культурної спадщини і відповідним органом з питань містобудування і архітектури можуть виконуватись:
– роботи, пов’язані зі збереженням, реставрацією пам’ятки;
– улаштування доріг і доріжок, зовнішнього освітлення, озеленення
та впорядження, встановлення інформаційних стендів та вітрин, які стосуються пам’ятки, та забезпечення інших форм благоустрою, викликаних
умовами сучасного використання, але такими, що не порушують традиційного характеру середовища пам’ятки.
В охоронній зоні забороняється розміщувати малі архітектурні форми
та встановлювати об’єкти зовнішньої реклами.
Проект зон охорони «Меморіалу працівникам органів внутрішніх
справ, загиблим при виконанні службових обов’язків» схвалено вченою
радою НДІ пам’яткоохоронних досліджень (липень 2010 р.), Науковометодичною радою з питань охорони культурної спадщини Міністерства
культури і туризму України (вересень 2010 р.) та затверджено Наказом
МКТ від 05.10.2010 р. № 813/0/16-10.
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ОХОРОННО-ДОСЛІДНИЦЬКІ РОБОТИ
НА ПІСКОВИКОВОМУ ПАГОРБІ «КАМ’ЯНА
МОГИЛА» У 2009 РОЦІ
В. С. Джос
В 2009 г. сотрудниками НИАЗ «Каменная Могила» с целью сохранения уникального объекта археологического наследия холма песчаника «Каменная Могила» были проведены охранно-исследовательские работы. Основные задания
этих работ были направлены на определение фактов, которые влияют на целостность и сохранность памятника; выявление расконсервированных гротов
и их подсыпка; обследование местонахождений петроглифов, к которым есть
доступ, установление их сохранности; выявление новых (ранее неизвестных)
местонахождений петроглифов, а также других археологических предметов
и объектов памятника.
В результате проведенных охранно-исследовательских работ было установлено следующее: 1. На целостность памятника, а также на сохранность петроглифов влияют несколько видов факторов, в первую очередь это естественные
и антропогенные факторы. 2. Семь местонахождений петроглифов находились
в частично расконсервированном состоянии, в связи с чем были осуществлены
мероприятия, направленные на консервирование этих местонахождений. 3. Установлено и обследовано 13 плит, которые содержат древние изображения на
внешних поверхностях. Во время обследования памятника были обнаружены
два новых, ранее неизвестных изображения, а также собирался подъемный археологический материал.
In 2009, the employees of National History and Archaeological Reserve «The Stone
Grave» in order to preserve the unique archaeological heritage — the sandstone hill,
performed a range of protecting and research actions. The main objectives of this
work were aimed at determining the facts that affect the integrity and preservation
of the monument; detection of the opened grottoes and their conservation; inspection of the opened locations with petroglyphs, determination of their preservation;
identification of the new (previously unknown) locations with petroglyphs and other
archaeological objects on the hill.
As a result of these actions the following information was received: 1. The integrity
of the monument and preservation of petroglyphs depend on several types of factors,
especially natural and anthropogenic factors. 2. Seven locations with petroglyphs
were in partially opened condition, and because of this fact conservation of these
objects was performed. 3. There were investigated thirteen plates with ancient images on the outer surface. Also during the investigation of the hill two new, previously
unknown images were found. The elevating archaeological material was collected.

З моменту надання історико-археологічному заповіднику «Кам’яна
Могила» статусу «Національного» було створено відділ охорони пам’яток
культурної спадщини. Його головним завданням є збереження унікаль___ 145
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ного об’єкту археологічної спадщини — пісковикового пагорба «Кам’яна
Могила».
З метою збереження всіх складових пам’ятки перед співробітниками
відділу у 2009 році було поставлено наступні завдання:
– визначення факторів, що впливають на цілісність та збереженість
пам’ятки;
– виявлення розконсервованих гротів та їх підсипка;
– обстеження місцезнаходжень з петрогліфами, до яких є доступ,
встановлення їх збереженості;
– виявлення нових (раніше невідомих) місцезнаходжень з петрогліфами, а також інших археологічних предметів та об’єктів на пагорбі.
Пагорб «Кам’яна Могила» складається з численних пісковикових плит,
які лежать на пісковиковій «подушці». В гротах, печерах та на окремих
плитах пагорба вченими відкрито численні витвори стародавнього образотворчого мистецтва — петрогліфи. На сьогоднішній день встановлено
декілька видів факторів, які впливають на цілісність пам’ятки, а також
на збереженість стародавніх петрогліфів. Насамперед це природні фактори: діяльність вітру, атмосферні опади, коливання температур, паводки
тощо. Ця група факторів впливає на цілісність пам’ятки, оскільки змінює
її зовнішній вигляд. Атмосферні опади у деяких випадках призводять до
вимивання піску з гротів та з-під окремих плит, сезонні коливання температур провокують розтріскування плит, а через підтоплення весняними
паводками плит з петрогліфами відшаровуються верхні шари пісковику,
у деяких випадках руйнуючи петрогліфічні зображення.
Не менш суттєвим фактором впливу є діяльність людини. Значної
шкоди пам’ятка зазнає сьогодні від рук численних туристів, які, незважаючи на всі заборони, наносять різноманітні написи на камені та будьяким чином намагаються потрапити всередину гротів та печер. У деяких
випадках це призводить до часткової розконсервації гротів.
В період з 01.06.2009 по 01.10.2009 року співробітниками відділу охорони пам’яток культурної спадщини були проведені заходи з виявлення та
підсипки частково розконсервованих гротів, печер та окремих плит з петрогліфами (далі — місцезнаходження). За цей період на пагорбі було виявлено сім частково розконсервованих місцезнаходжень з петрогліфами:
1. Місцезнаходження № 52 (Грот Чаклуна) 1.
2. Місцезнаходження № 9 (Грот Мамонта-Бика).
3. Місцезнаходження № 25 (Група «Кінські плити»).
1
Нумерація місцезнаходження відповідно до монографії Б. Д. Михайлова «Петрогліфи Кам’яної
Могили». Семантика. Хронологія. Інтерпретація. — МАУП. — К., 2005.
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4. Місцезнаходження № 34-а, б (Плити Слідів).
5. Місцезнаходження № 56 (Печера Риби).
6. Місцезнаходження № 37 (Грот «Супряги биків»).
7. Місцезнаходження № 51-б (Печера Містерій).
Перед проведенням заходів з консервації було обстежено петрогліфи
в вищезазначених місцезнаходженнях. Результати обстеження показали:
– в місцезнаходженнях № 25, 34-а, 34-б петрогліфи знаходяться в задовільному стані, існує загроза їх псування в результаті підтоплення
ґрунтовими водами. Петрогліфи потребують закріплення;
– в місцезнаходженнях № 51-б, 56, 37 петрогліфи знаходяться в гарному стані та не потребують закріплення.
Консервація вищезазначених місцезнаходжень з петрогліфами була
проведена силами співробітників заповіднику, шляхом підсипання проходів до гротів та печер дрібним камінням та піском.
Іншою є ситуація в місцезнаходженнях № 9 та № 52 (Грот МамонтаБика та грот Чаклуна), які є найбільшими на пагорбі. В результаті просідання піску в них утворилися великі порожнини. У зв’язку з цим виникла загроза руйнування самих гротів, оскільки пісковикові брили (стелі
гротів), не маючи опори (у вигляді піщаного підґрунтя), розтріскуються,
подекуди просідають. В результаті цих процесів існує ймовірність знищення стародавніх зображень.
Консервацію місцезнаходжень № 9 та № 52 було проведено шляхом засипання порожнин гротів та входів до них піском та дрібним камінням.
Паралельно із заходами з консервації проводились роботи, метою яких
було встановлення місцезнаходжень плит із стародавніми зображеннями, до яких є доступ, з метою їх подальшого обстеження й визначення
ступеню їх збереження, характеру та інтенсивності зовнішніх впливів на
їх поверхню.
Під час таких робіт було встановлено та обстежено 13 плит, які містять стародавні зображення на зовнішніх поверхнях. Нижче наводимо їх
опис:
1. Біля південно-східного схилу пагорба, в районі пам’ятника першим
християнам, міститься велика плита, на поверхні якої можна побачити
зображення у вигляді хреста. Стан збереження гарний, поверхня частково покрита лишайником.
2. З північно-західного боку пагорба біля Грота Мамонта-Бика є невеликий козирок (місцезнаходження № 51-а), під яким в товщі моноліту
є порожнини-кишені з численними вертикальними борозенками, зображення бика, коня в колі та інші зображення. Із західного боку до гроту
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прилягає плита, на горизонтальній поверхні якої розташовані по колу
борозенки; у центрі є обрамлене лінійно-вертикальними зображеннями
поглиблення, що свідчить про використання її як вогнища. Стан зображення гарний. Подекуди збереглися сліди фарбування.
3. Біля входу до Печери Містерій (місцезнаходження № 51-б) із західного боку під навісом міститься зображення судна з вітрилом та рунічний
напис. Стан зображень задовільний. Поверхня поросла зеленою цвіллю.
Потребує закріплення від зовнішнього руйнування.
4. Над місцезнаходженням № 51 в щілині поміж плитами розташовано
зображення носової частини судна. Збереженість гарна, залишилася навіть червона фарба від фарбування вохрою.
5. Над місцезнаходженням № 51-б є невеликий уламок скелі, на верхній частині якого є зображення судна з невеликою щоглою. Стан збереженості гарний, подекуди зображення поросло лишайником. Помітні сліди
фарбування червоною вохрою.
6. На східному схилі пагорба над місцезнаходженням № 37 (Грот «Супряги биків») міститься невеликий камінь, на нижньому краї якого розташовані тамгоподібні знаки, виконані в рядок. Збереженість гарна.
7. У великій кишені-порожнині на південно-західному боці пагорба
розташовано місцезнаходження з петрогліфами № 61. Петрогліфи представлені зображеннями сцени полювання двох мисливців на вепра. Зображення знаходиться у незадовільному стані, дуже пошкоджене атмосферними проявами. Потребує закріплення. Вжиті заходи: засипання
піском кишені-порожнини.
8. Біля входу до Печери Риби (місцезнаходження № 56) зображений
шестипроменевий знак. Збереженість задовільна. Потребує закріплення.
9. На нижній частині плити № 26 («Кінські плити») містяться численні зображення тварин (коні) та лінійно-геометричних символів та знаків.
Збереженість гарна, але потребує закріплення. Існує можливість підтоплення ґрунтовими водами.
10. У нижній частині плити № 7 міститься величезне зображення з численними борозенками на напливах пісковику, в яких М. Я. Рудинський
вбачав витвір скульптурного мистецтва. Збереженість гарна, подекуди
збереглося фарбування червоною вохрою.
11. На нижній частині плити № 6 з південного боку міститься зображення на невеликому рибоподібному напливі та навколо нього. Стан збереження задовільний. Поверхня поросла зеленою цвіллю. Потребує закріплення.
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Фото № 1. Петрогліфічне зображення оленя

Фото № 2. Нове петрогліфічне зображення, виявлене біля
західного боку місцезнаходження з петрогліфами № 6
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Фото № 4. Уламок обухової частини
кам’яної сокири-молота
Фото № 3. Кварцевий ніж,
знайдений з західного боку
місцезнаходження
з петрогліфами № 6

Фото № 5. Випадкові знахідки на пісковиковому пагорбі Кам’яна Могила:
уламок кам’яної сокири-молота, уламок вкладишевого знаряддя праці
(кремінь), ніж лавровидної форми (кварц), мідна монета Царської Росії
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12. Із західного боку плити № 5 в невеликій ущелині міститься окремий камінь, на верхній частині якого нанесені 12 борозенок, поруч зображені два кола, у середині одного з них міститься зображення хреста
(солярний символ). На теперішній час камінь розколовся на дві половини,
пошкоджено солярний символ. Стан збереження задовільний.
13. На південно-західному схилі пагорба міститься уламок скелі з кишенею-порожниною (місцезнаходження № 63), в якій накреслені знакиписьмена, виконані в один рядок. Збереженість задовільна, потребують
закріплення.
Результати обстеження частково розконсервованих гротів та окремих
пісковикових брил, на поверхні яких містяться петрогліфічні зображення, свідчать про необхідність розроблення спеціалізованих заходів для
збереження цілісності та надійної консервації вищезазначених місцезнаходжень. Щодо закріплення від руйнування петрогліфічних зображень,
які знаходяться під дією зовнішніх факторів, то на 2010 рік заплановані
спеціальні заходи, а саме прописування петрогліфів спеціальною речовиною, розробленою фахівцями Науково-технологічного центру консервації та реставрації пам’яток.
Під час обстеження пагорба співробітниками відділу було виявлено
два нових, до сьогодні невідомих петрогліфічних зображення. Перше з
них міститься на поверхні великої плити, що розмішена в центральній
частині південного схилу пагорба (неподалік від так званих «Кінських
плит»). Петрогліфічне зображення являє собою реалістичне зображення
оленя, виконане широкими неглибокими лініями. Тварину зображено
в динамічній позі з витягнутою вперед шиєю та довгими прямими рогами (фото 1). Розміри зображення: довжина — 0,24 м, висота — 0,21 м. За
стилістичною та сюжетною особливістю зазначене зображення близьке
до зображень тварин, що містяться на «Кінських плитах». Це дає змогу
датувати нововиявлене зображення епохою бронзи.
Друге зображення було виявлено внаслідок просідання піску біля
місцезнаходження з петрогліфами № 6. В невеликій ущелині міститься
уламок плити, поверхня якого дуже згладжена. На ній міститься геометричне зображення на кшталт хижі-куреня. Розміри зображення: висота — 0,45 м, ширина — 0,30 м. По краю плити нанесені короткі паралельні
борозенки у кількості 20 штук.
Під час обстеження вищезгаданого зображення був випадково знайдений кварцовий ніж лавровидної форми, розміри: довжина — 4,3 см,
ширина — 3 см. Подібні кварцові та крем’яні ножі зустрічаються під час
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розкопок енеолітичних поселень. Декілька схожих знарядь було знайдено
Б. Д. Михайловим і на самому пісковиковому пагорбі Кам’яної Могили.
Отже, відкриття нових петрогліфічних зображень дає змогу висловити думку про ймовірність існування й інших раніше не відомих витворів
давнього образотворчого мистецтва.
Під час обстеження пагорба був також виявлений наступний підйомний археологічний матеріал:
– на південному схилі пагорба, нижче печери «Підкова» знайдено уламок обухової частини кам’яної сокири молота. Виріб виконаний з чорного
крихкого каменю з білими вапняковими вкрапленнями. Поверхня виробу добре зашліфована. Розміри: довжина — 5 см, ширина — 5 см;
– біля центрального входу до гроту «Мамонта-Бика» був знайдений
уламок вкладишевого знаряддя праці, виготовлений з крем’яної ножеподібної пластини. Краї пластини мають сліди обробки. Розміри: довжина — 2,5 см, ширина — 2 см;
– біля обрядово-ритуального місця (місцезнаходження № 65), яке розташоване на північно-західному схилі пагорба, виявлена мідна монета
Царської Росії (1903 р.) номіналом 1 копійка.
Результати проведених у 2009 р. охоронно-дослідницьких робіт показали, що деякі гроти та печери на пісковиковому пагорбі «Кам’яна Могила» знаходяться під загрозою руйнування. Деякі з обстежених петрогліфів знаходяться в незадовільному стані, є ймовірність їх пошкодження
як природними факторами, так і людиною. Отже, існує необхідність проведення реставраційно-консерваційних робіт з урахуванням усіх особливостей пам’ятки. Також доцільно було б обмежити доступ туристів до
місцезнаходжень з петрогліфами, що містяться на поверхні пісковикових
брил.
Національний історико-археологічний
заповідник «Кам’яна Могила»
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КИЇВСЬКОМУ МЕТРОПОЛІТЕНУ — 50 РОКІВ
В. П. Ієвлева
В статье представлен краткий очерк начала строительства Киевского метрополитена, прежде всего его первых станций, показаны достижения, научнотехническая и архитектурная ценность объекта наследия. Краткое описание
станций дает представление об их историко-архитектурной ценности.
The article gives a brief sketch of the beginning of the building of the Kyiv underground, particularly its first stations, as well as shows the achievements, scientific
and technical value of this heritage. A brief description of the stations gives an idea of
their historical and architectural value.

У листопаді поточного, 2010 року Київський метрополітен відсвяткує
своє перше 50-річчя. Сподіваємося, що цей ювілей буде відзначений пуском нових довгоочікуваних станцій Голосіївського напряму.
Для розвитку міської транспортної системи це вже не малий вік. Запровадження нового сучасного виду міського транспорту для такого великого міста як Київ, як показав час, стало важливою соціальною, науковотехнічною та загальноісторичною подією в житті столиці України. Поява
метро в Києві в принципі змінило не тільки загальну містобудівну ситуацію, а й значно прискорило темп життя великого міста. З появою підземного транспорту заклалися передумови щодо подальшого освоєння в наступні десятиліття, а особливо кінці ХХ ст. міського підземного простору.
Саме метро сприяло розвиткові ідей підземної урбаністики, насамперед в
історичній частині міста, запровадження яких швидким темпом відбувалося останнім десятиліттям.
Настав час, коли з повним правом можна твердити: перша лінія Київського метро з її ранніми станціями цілком відповідає критеріям нерухомої науково-технічної спадщини національного рівня. Адже за своїми
конструктивними якостями та методами будівництва Київський метрополітен був і залишається прогресивним видом міського транспорту, при
будівництві якого були використані новітні будівельно-технологічні методи та прийоми, випробувані прогресивні конструктивні досягнення,
застосовано багатий досвід вітчизняного тунелебудівництва тощо.
Історія Київського метро розпочалася ще до війни, коли радянським
урядом було прийнято рішення щодо будівництва в Києві метрополітену.
Однак реалізація рішення розпочалася тільки після закінчення війни. Відновлення ще до початку 1950-х рр. основних промислових та громадських
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об’єктів Києва та його міського господарства в цілому дозволило розпочати роботи зі спорудження метрополітену вже з 1949 року, а введення
в дію п’ятьох станцій першої лінії здійснити в листопаді 1960 року. Київський метрополітен став третім в Радянському Союзі після Москви та
Ленінграду, де метро виникло ще у передвоєнні часи 1.
На будівництві Київського метрополітену вперше в практиці метробудування було запроваджено нову технологію прохідницьких робіт з використанням так званого київського прохідницького щита — спеціального
гірницького комбайну, розробленого для інженерно-геологічних умов Києва, застосування якого дозволило механізувати всі трудомісткі процеси в
забої: розробку породи, прибирання, її подальше транспортування. Швидкість проходження при цьому збільшувалася до 12 м на добу, замість 2–3 м
за старими технологіями. Після деякої модернізації прохідницький щит
був застосований на будівництві нових ліній метро у Москві та Ленінграді
(там швидкість проходження щита сягала 14 м на добу).
Прокладання трас Київського метрополітену, вибір напрямків, рівнів
закладання та профілів багато в чому залежали від гідрогеологічних умов
та особливостей рельєфу міста. Перша лінія метро протяжністю понад
20 км — «Святошинсько-Броварська», що з’єднала Правобережжя міста
з його Лівобережжям, — складається з 15 станцій. Лінію зводили у три
черги, які відповідали трьом ділянкам підземних робіт.
Перша ділянка (6,25 км), яку було відкрито 6 листопада 1960 р., складалась з п’ятьох станцій — «Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальна», «Дніпро». Другу ділянку І лінії було відкрито 1963 р. До неї
входили дві станції — «Політехнічний інститут» та «Завод Більшовик»
(сучасна станція «Шулявська»); довжина дільниці становила 3,3 км. Одночасно зводився другий наземний вестибюль станції «Хрещатик» на Липках, біля готелю «Москва» (тепер — готель «Україна»).
Третю ділянку першої лінії метрополітену (4,2 км) було розпочато після зведення двох мостів — мосту Метро через Дніпро та мостового переходу через Русанівську протоку. На третій ділянці планувалося звести
три станції — «Гідропарк», «Микільську Слобідку» (сучасна «Лівобережна») та «Соцмісто» (сучасна «Дарниця»). Надалі планувалося розвивати
«Святошинсько-Броварську» лінію в напрямку до Святошина, а на лівому
березі закласти ще дві станції — «Піонерську» та «Комсомольську» (сучас1
Для спорудження Київського метрополітену було спеціально створено будівельне управління Київметрополітен; крім того, в будівництві Київського метро брали участь Головтонельметробуд та Центральний науково-дослідний інститут транспортного будівництва. Головні інженери
проектів І лінії: К. З. Черепанцев, І. Ф. Жуков, В. О. Лисяк, Л.А. Шпаковський; інженери: Н. Я. Семенова, В. В. Штирхун, А. І. Анатольєв.
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ні «Чернігівська» та «Лісова»). Лівобережні станції цієї лінії були відкриті
1965 року. У 1968 р. першу лінію було подовжено до станції «Комсомольська», а потім, на честь Міжнародного року дитини (1979), було відкрито
ще одну — «Піонерську» (сучасна «Лісова»).
У 1971 р., напередодні 54 річниці Жовтневої революції, стала до ладу
Святошинська ділянка І лінії; тут було відкрито три нових станції: «Жовтневу» (сучасна «Берестейська»), «Нивки» та «Святошин». Всі три станції
мілкого закладання, споруджувалися відкритим способом 2.
Другу лінію Київського метрополітену — «Куренівсько-Червоноармійську» — планувалося протрасувати таким чином, щоб з’єднати Поділ
(Куренівку) з районом Виставки передового досвіду та народного господарства УРСР (Голосієве). Перетинання трас з влаштуванням спеціальних
пересадочних станцій було намічено в центрі. Такими станціями повинні
були стати «Хрещатик» та «Площа Калініна» (сучасна станція «Майдан
Незалежності»).
Друга лінія Київського метрополітену розпочала свою роботу 17 жовтня 1976 р. Було введено в дію три станції — «Поштова площа», «Червона площа» (сучасна станція «Контрактова площа») та «Площа Жовтневої
революції» (сучасна станція «Майдан Незалежності») 3. Лінію планувалося завершити ділянкою довжиною 5,2 км з новим станціями: «Тараса
Шевченка», «Петрівка» та «Проспект Корнійчука» (сучасна станція «Оболонь»). В бік Голосієва «Куренівсько-Червоноармійську» лінію було продовжено станціями «Площа Льва Толстого» та «Республіканський стадіон» (1981); «Червоноармійська» (сучасна станція «Палац Україна») та
«Площа Дзержинського» (сучасна станція «Либідська») (1984). В бік Оболоні у 1982 р. було споруджено станції «Мінська» та «Героїв Сталінграду»
(сучасна «Героїв Дніпра»).
Третю — «Сирецько-Печерську» лінію — планувалося будувати в напрямку Сирця, прокладати через центр і Дніпро по південному мостовому переходу — до нових житлових масивів на Харківському шосе.
Перша станція третьої лінії з’явилася як пересадочна (1987 р. — станція
«Ленінська»); пізніше споруджено ще три: «Золоті ворота», «Палац спорту»
та «Кловську» (1989). Перша ділянка третьої лінії складала близько 2 км,
але її важливість полягала в тому, що з введенням нової лінії було започатковано також і новий пересадочний вузол «Золоті ворота» — «Театральна»,
2
Майже всі станції «Куренівсько-Червоноармійської» лінії — неглибокого залягання і виконані не тунельним способом, а прокладкою траси з допомогою риття котловану.
3
Пересадку на майбутню «Подільсько-Воскресенську» лінію планувалося здійснити на станції «Червона площа», але такий проект не був реалізований, навіть трасу «Куренівсько-Червоноармійської» лінії було змінено, а пересадку здійснено на станціях «Золоті ворота» — «Ленінська»
(сучасна станція «Театральна»).
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розвиваючи трасу, яка згодом мала перейти шляхопроводом на лівий берег Дніпра, нижче Дарницького залізничного мосту, для обслуговування
південних районів міста.
У 1991 р. було подовжено «Сирецько-Печерську» лінію на 4,19 км
з введенням станцій «Дружба народів» та «Видубичі», а у наступному
році — «Славутич» та «Осокорки» (також 4,19 км). У грудні 1994 р. були
введені в експлуатацію станції «Позняки», «Харківська» (довжина ділянки — 2,62 км), а в грудні 1996 р. — станція «Лук’янівська»; в грудні
1997 р. — станція «Печерська», а у березні 2000 р. — станція «Дорогожичі». Останніми станціями, що були відкриті у позаминулому році на
«Святошинсько-Броварському» напряму стали «Житомирська» та «Академгородок» (замість запланованих станцій «Проспект Вернадського» та
«Проспект Перемоги»).
Всі станції першої черги Київського метрополітену є підземними, за
винятком станції «Дніпро», де поїзд виходить з товщі високого правого
берега на естакаду станції «Дніпро» та на міст Метро 4. Майже всі підземні станції І та ІІ ліній вирішені однотипними як станції острівного типу,
тобто вони мають двоє бокових шляхових тунелів з платформами, а посередині — розподільчий зал для пасажирів. Ранні станції були запроектованими на довжину в 120 м для прийому поїздів на п’ять вагонів 5. Станції
виконано на різних рівнях залягання, і в залежності від їх розташування
поділено на станції глибокого залягання (до 100 м глибиною); середнього
залягання і станції неглибокого залягання. Станції глибокого залягання
мають ще одну проміжну залу і додатковий ескалатор. До них належать
«Арсенальна», «Університет» та «Золоті ворота».
Окрему групу складають станції, які розташовані на поверхні, де траса
поїзда проходить або по поверхні, або у невеликому заглибленні (до таких
належать всі станції Лівобережжя).
Сучасна транспортна схема Київського метрополітену складається з
трьох ліній радіальних напрямків, з’єднуючи центральну частину з найбільш важливими промисловими районами міста, в двох місцях перетинаючи Дніпро, що забезпечує зв’язок з Лівобережжям. Тепер КуренівськоЧервоноармійську лінію подовжено майже до масиву Теремки (три
станції — «Деміївська», «Голосіївська» та «Васильківська»). Роботи по будівництву станцій в цьому районі проводились відкритим способом, їх
було здано в експлуатацію 15 грудня 2010 р.
4
Станція «Дніпро» — єдина станція Правобережжя, яка була зведена над набережною на спеціальній естакаді, що є початком мостового переходу (моста Метро) через Дніпро.
5
Станцію «Арсенальну», зважаючи на місце її розташування на схилах Дніпра, було виконано
набагато коротшою за інші.

156 ___

Археологічна, історична, ландшафтна, наукова і технічна спадщина

У перспективі планується нова лінія метро, що пов’язана зі зведенням
нового мостового переходу, — «Подільсько-Воскресенська», яка пройде
з правого берега на лівий через Рибальський та Труханів острови, Русанівські сади на Троєщину. Нова лінія зв’яже Жуляни з Лук’янівкою та Подолом, утворюючи мале напівкільце з новими пересадочними вузлами:
«Вокзальна» — «Площа Перемоги», «Лук’янівська» — «Глибочицька» та
«Тараса Шевченка» — «Подільська» 6. При будівництві метрополітену вирішувався ряд складних задач. Особлива відповідальність за їх вирішення мала місце при спорудженні його першої лінії. Однією з принципово
нових задач освоєння підземного простору, успішно вирішеною з застосуванням нових технологій будівництва підземних споруд, було будівництво проміжного вестибюлю на станції «Арсенальна» — найглибшої
з поміж усіх станції Києва (проектна глибина залягання проміжного вестибюлю — понад 50 м). В’язкі глини, текучі суглинки та прошарки пливунів не дозволяли проводити роботи закритим способом, на глибині.
У зв’язку з цим було вирішено спорудити приміщення вестибюлю на поверхні, а потім опустити його на проектну відмітку. Опускання вестибюлю було виконане з застосуванням льодоґрунтової стінки круглої форми,
тобто використовувалося глибоке замороження ґрунту на всьому шляху
опускання конструкції готового вестибюлю.
Одним з важливих завдань метробуду при будівництві підземних тунелів було максимальне впровадження збірного залізобетону, і передусім
заміна несучої оболонки перегінних тунелів з чавуну на збірну залізобетонну. Обличкування тунелів великими залізобетонними блоками, виходячи з конструктивних, гідроізоляційних та експлуатаційних вимог,
не поступалося традиційним чавунним тюбінгам, що значно зменшило
застосування металу 7. Залізобетонна конструкція такого обличкування
складалася з окремих кілець завширшки 1 м, з суцільним перерізом завтовшки 30 см, при зовнішньому діаметрі 5,7 м, а внутрішньому — 5,1 м.
Кожне кільце збиралося з семи блоків: чотирьох однотипних, двох суміжних та одного ключового 8. Збірний залізобетон застосовано також
6
Загалом на новій «Подільсько-Воскресенській» (IV) лінії плануються такі станції: «Аеропорт», «Севастопольська площа», «Повітрофлотська», «Площа Перемоги», «Глибочицька», «Татарська», «Подільська», «Суднобудівна», «Труханів острів», «Затока Десьонка», «Райдужна», «Бульвар Перова», «Воскресенська», «Маяковського», «Вул. Драйзера», «Троєщина», «Вигурівщина»,
«Вул. М. Цветаєвої».
7
Збірні залізобетонні блоки типу «скошена вісімка» пройшли випробовування на дослідній
ділянці перегінного тунелю у 1952 –1953 рр., але вони мали свої недоліки. У 1956 р. Київметробуд
перейшов на застосування збірного обличкування з прямокутних блоків. За винятком ділянок з
складними гідротехнічними умовами, вони повністю замінили чавунні тюбінги.
8
Вага нормального блоку (шоста частина периметра кільця) — 2,1 т; вага кільця — 12,6 т, витрата бетону марки 400 на кожне кільце — 6 куб. м; арматури — 630 кг.
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при спорудженні ходів для ескалаторів, стаціонарних платформ та при
будівництві наземних станцій. Так, наприклад, купол наземного вестибюлю станції Університет змонтовано зі збірних залізобетонних сегментів;
станцію «Політехнічний інститут» повністю виконано з застосуванням
збірного залізобетону. Конструктивна схема останньої являє собою три
паралельних тунелі, з’єднаних пілонами та отворами, причому ширина
і висота залів набагато менша, а ширина пілонів втроє менша, ніж на
станціях, де були застосовані традиційні чавунні тюбінги. Тому архітектура самого підземного вестибюлю станції «Політехнічний інститут» має
більш витончені пропорції.
Основні гірничопрохідницькі роботи при будівництві Київського метрополітену виконувалися найбільш досконалими методами. Вже в процесі будівництва першої лінії було застосовано механізований гірничопрохідницький щит, який дозволив значно прискорити роботи: укладка
тюбінгів виконувалася за допомогою спеціальних блокоукладавачів 9.
Застосування спеціалізованих вантажних машин та поїздів дало можливість механізувати найбільш важкі будівельні процеси. Під час спорудження ділянки тунелю між станціями «Хрещатик» і «Університет» було
застосовано механізований щит для роботи у глинистих ґрунтах, створений групою інженерів Київметробуду та Київметропроекту. Застосування
так званого київського механізованого щита дозволило поєднати процес
розробки породи з монтажем залізобетонних блоків тунельної обробки,
чеканкою швів, нагнітанням цементного розчину між кільцями і породою та укладанням блоків жорстких фундаментів. Створення жорсткої
основи здійснювалося після збірки кільцевих залізобетонних блоків, що
давало можливість якісно прокласти залізничні рейки.
Найбільшу технологічну складність мали роботи, що були пов’язані зі
спорудженням похилих тунелів для других маршів ескалаторів на станціях глибокого залягання. Для цього здійснювалося буріння свердловин
під створення льодоґрунтової стінки, яке виконувалося з проміжних вестибюлів, що знаходилися під землею.
До науково-технічної спадщини, без сумнівів, можна віднести підземну систему станції «Хрещатик» з її двома наземними вестибюлями; станції
«Вокзальну», «Університет», «Арсенальну», «Дніпро», «Політехнічний інститут», «Шулявську» (колишня станція «Завод Більшовик»), «Гідропарк».
З більш пізніх до них можна долучити станцію «Золоті ворота», яка виділяється з-поміж усіх значною технічною складністю щодо її виконання.
9
Перегінні тунелів від станції «Дніпро» до станції «Арсенальна» виконувалися з застосуванням гірничопрохідницьких щитів та еректорів, які застосовувалися для установки тюбінгів.
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По-перше, станція не має окремої наземної споруди, що її мають майже
всі ранні станції. Її верхній павільйон вбудовано у структуру щільної історичної забудови кварталу, що напроти Золотих воріт, та займає нижній
ярус двох житлових будинків. По-друге, «Золоті ворота» — найглибша
після «Арсенальної» станція, що не розміщена ізольовано від іншої забудови міста. До того ж її підземні споруди вирішені з високою естетичною
виразністю і тактовним трактуванням історичної тематики, що випливає
з назви самої станції.
Архітектура станцій Київського метрополітену
Архітектурному оформленню станцій першої лінії Київського метрополітену приділялося багато уваги. Перший конкурс всесоюзного значення на архітектурне оформлення підземних станцій було організовано 1952 року. В ньому брали участь сотні архітекторів Києва, Ленінграда,
Москви, Львова, Харкова та інших міст СРСР. На ньому було представлено ряд цікавих пропозицій, але подальша зміна у напрямах архітектурної
творчості, що була пов’язана з боротьбою з надмірностями в архітектурі,
а також зміна принципових конструктивних рішень в метробудуванні
висунули нові вимоги щодо архітектурного оформлення станцій.
У 1957 р., коли майже повністю була закінчена І черга першої лінії Київського метрополітену, а станції являли собою лише оголені конструкції, відбувся другий конкурс, завдання якого були досить конкретними — розробити архітектуру підземних вестибюлів станцій «Хрещатик»,
«Університет», «Вокзальна» та «Арсенальна». Всього до розгляду було
представлено 82 проекти різних організацій; свої проекти представили
Академія будівництва і архітектури УРСР, Діпромісто, Київдіпротранс,
Київпроект, Київський інженерно-будівельний інститут, Київський відділ Метродіптрансу, Київський облпроект, Укрдіпрошахт, Міськбудпроект (Харків), Сталінський облпроект, Метродіпротранс (Москва) та ін.
Для розгляду конкурсних проектів була залучена широка громадськість
Києва; для публічного огляду проекти експонувалися в Жовтневому Палаці культури. В жюрі конкурсу брали участь представники Спілки архітекторів України.
Кращі шість проектів (по одному-два на станцію) було відібрано для
подальшого допрацювання та впровадження. До них належали:
– станція «Арсенальна» — проект №5, під девізом «А», Київдіпротранс
(автори — архітектори Г. Гранаткін, С. Крушинський, за участю Н. Щукіної);
– станція «Хрещатик» — два проекти: № 7, під девізом «У», Київдіпротранс (автори — архітектори Г. Гранаткін, С. Крушинський, за участю
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Н. Щукіної) та № 49, під девізом «Червоне кільце», Київський відділ Метродіптрансу та Академія будівництва і архітектури УРСР (автори — архітектори А. Добровольський, В. Єлізаров, М. Коломієць, Ю. Кисличенко,
І. Маслєнков, за участю Ф. Заремби);
– станція «Університетська» — два проекти: № 9, під девізом «Червона
книга», Укрдіпрошахт (Київ) (автори — архітектори М. Сиркін, С. Іванов);
№ 53, під девізом «Троянда» (автори — архітектори Т. Єлігулашвілі, А. Семенюк, за участю О. Лозинської, під загальним керівництвом дійсного
члена АБіА УРСР Г. Головка);
– станція Вокзальна — проект № 72, під девізом «Р» (бордова), Метродіпротранс (Москва), автор — архітектор Р. Погребной.
При подальшій розробці авторам було рекомендовано урахувати наступні побажання: в архітектурі повинен бути представлений український національний колорит, тематика декоративно-монументального
вирішення повинна бути пов’язаною з назвою станції. При цьому було рекомендовано в декоративному оздобленні станцій разом з традиційними
оздоблювальними матеріалами (мармур, граніт) ширше використовувати
місцеві традиції та сучасні матеріали: скло, кераміку, майоліку, а також
пластмаси, шаруватий пластик та ін.
Згодом, при складанні технічних проектів на архітектурне рішення
станцій, відібрані проекти були дещо перероблені та видозмінені. Але загалом основні архітектурні ідеї не зазнали особливих змін.
Майже всі автори, що брали участь у конкурсі, потім стали авторами
вже реалізованих проектів.
Конструктивну основу майже всіх станцій І лінії, окрім станції «Дніпро», складав тип станції з широкими пілонами. Ширина пілонів без обличкування — 4,6 м, ширина проходів між ними — 3,6 м, висота підземних вестибюлів — близько 5 м. Ширина середньої розподільчої зали,
в залежності від архітектурних рішень, становила 5,9 – 5,7 м. Довжина залів була стандартною (за виключенням станції «Арсенальна»).
Станція «Вокзальна» є своєрідними воротами до Києва для тих, хто
приїздить у місто залізницею. Тому виняткове значення у архітектурному
вирішенні станції «Вокзальна» підкреслено засобами монументалізації
її наземного вестибюлю. Наземний вестибюль станції було прибудовано
до споруди приміського вокзалу, тому вхідний блок до станції метро становить єдине ціле з приміським залізничним вокзалом, будівництво якого
здійснювалося 1951–1952 рр. 10. При зведенні наземного вестибюлю станції
метро «Вокзальна» була врахована вже існуюча споруда приміського вокзалу, тому архітектурне рішення станції значною мірою «підіграло» їй.
10

Автори проекту обох споруд — архітектори А.Добровольський та І. Маслєнков.
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Підземний вестибюль станції виконував інший авторський колектив — архітектори В. Єжов, І. Катонін, Г. Скугарьов, Г. Шемседінов (медальйони виконано за ескізами художника О. Мизіна) 11.
Система станції «Хрещатик» досить складна. Окрім центрального
виходу на саму вулицю Хрещатик були побудовані ще два виходи: проміжний — на вул. Архітектора Городецького (колишня вул. К. Маркса)
та до вул. Інститутської (колишня вул. Жовтневої революції, біля готелю
«Москва»). До того ж тепер станція «Хрещатик» разом зі станцією «Майдан Незалежності» являють собою складний пересадочний вузол з підземними пішохідними коридорами і лініями метрополітену, розміщеними на двох рівнях.
Основний вихід на вул. Хрещатик здійснюється з першого рівня споруди, яка була запроектована для управління метрополітену з рестораном
«Метро» на третьому поверсі (автори наземної споруди — А. Добровольський, В. Сазанський, С. Юр’єв). Архітектура споруди станції «Метро»
дістала високу оцінку сучасників. В її задумі та реалізації втілено нові
тенденції індустріальної архітектури — спрощені геометризовані форми,
великі скляні поверхні, обличкування керамічною плиткою, застосування навісу-козирка над входом з великим виносом тощо. «Архитектурные
формы лаконичны и современны… Наземный зал вестибюля красив своей
простотой. Через ряд стеклянных дверей, образующих сплошную стеклянную стену, раскрывается панорама Крещатика с его зелеными бульварами, светлыми зданиями, проходящим транспортом и бесконечным потоком людей. Круглый, перекрытый куполом эскалаторный зал поражает
живописностью мозаики, которая, словно сплошной ковер, покрывает
стены. Стена увенчана карнизом с простым геометрическим орнаментом, повторяющим мотив украинской народной резьбы по дереву. Однако
декорированные разноцветной мозаикой стены зала у многих посетителей
вызывают недоумение, так как помещению придан скорее «восточный»,
чем украинский национальный колорит» 12.
Автори первинного проекту станції «Хрещатик» — архітектори А. Добровольський, Г. Гранаткін, В. Єлізаров, М. Коломієць, С. Крушинський,
Ю. Кисличенко, І. Маслєнков; наземного вестибюлю на вул. Інститутській — І. Маслєнков, Ю. Тягно. Наземний вестибюль верхнього входу
являє собою легкий за пропорціями павільйон-ротонду, несучі елементи
11
Автори — київські архітектори брали участь у проектуванні станції Московського метрополітену «Київська кільцева», відкритої у 1954 р. Реалізований варіант станції «Вокзальна» в основних
рисах повторює конкурсний проект Р. Погребного (основна відмінність — наявність декоративних
медальйонів замість канельованої поверхні). В інтер’єрі обох станцій образотворчими засобами
представлена історія взаємовідносин Москви та Києва.
12
И. Днестров, И. Игнаткин. Киевский метрополитен // Архитектура СССР. — 1961. — № 9. —С. 33.
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якої обличковані світло-сірим мармуром, з великими скляними поверхнями денного освітлення.
Станція «Арсенальна» за багатьма параметрами відрізняється від
інших станцій першої черги. По-перше, вона є станцією з особливими
параметрами: глибоке залягання, відмінна конструктивна схема, особливі гідрогеологічні та топографічні умови розташування. Це вимагало
застосування нових прогресивних методів будівництва. По-друге, вона
є першою станцією, де було успішно використано опускання готового
проміжного ескалаторного вестибюля з поверхні на проектну відмітку.
Застосування нового методу мало значні переваги: скорочення у півтора
рази термінів будівництва, зменшення вдвоє витрат бетону, підвищення
якості будівельних робіт, що виконувалися на поверхні. В результаті було
досягнуто значної економії коштів та матеріалів 13.
Незважаючи на ряд технічних новацій, застосованих при будівництві
станції «Арсенальна», архітектура її наземної станції досить невдала (автори — архітектори Г. Гранаткін, С. Крушинська, за участю Н. Щукіної).
Віддаючи данину тогочасним будівельним формам та матеріалам, автори
проекту спробували надати споруді індустріального, сучасного звучання.
Але використання в суцільному заскленні склопакетів та обличкування
простою керамічною плиткою фасадів спростило вигляд споруди, надаючи їй сантехнічного вигляду. Навіть використання в обличкуванні підземної станції світлого мармуру не покращує загального враження. Особливо пустою виглядає торцева стіна в кінці підземного вестибюлю, де
колись було розміщено барельєф на революційну тематику (скульптори
І. Макогон, А. Німенко).
Загальна культурна цінність станції «Арсенальна» полягає саме у техніко-конструктивних досягненнях, а не в її архітектурному рішенні.
Станція «Університет» — найкрасивіша з-поміж усіх ранніх станцій
Київського метрополітену. Вона має надзвичайно вигідне місце розташування — біля Ботанічного саду, на фоні його зеленого масиву, з орієнтацією головного фасаду на бульвар Т. Шевченка, замикаючи перспективу
вул. Пирогова. Вона розташована неподалік Державного університету
ім. Т. Шевченка, Педагогічного університету ім. М. Драгоманова, ряду
науково-дослідних інститутів Академії наук України.
Станцію збудовано за проектом значного авторського колективу, який
був сформований за результатами конкурсу 1958 року. Для подальшої
співпраці дві групи переможців було об’єднано в один колектив під керівництвом Г. Головка. Архітектори — автори станції «Університет» Т. Єлігу13
За впровадження нового методу будівництва начальник Київметробуду Л. Саприкін став лауреатом Сталінської премії.
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лашвілі, С. Іванов, А. Семенюк, М. Сиркін, О. Лозинська (автором наземного вестибюлю був також архітектор Б. Дзбановський).
Під час проектування цієї станції авторам необхідно було вирішити
непросте композиційно-просторове завдання щодо розташування споруди на рельєфі, адже між головним фасадом, де розміщується вхід до
станції, і парковим існує досить значний перепад. Автори успішно справилися з цим завдання, тактовно вписали павільйон станції в рельєф, запропонувавши кафе з напівкритими терасами, що каскадами спускаються нижче рівня вхідного вестибюлю. Нажаль, красива ідея паркового кафе
як місця відпочинку не склалася. Частково вільні від відвідувачів площі
вестибюльної зали, що виходять в бік ботанічного саду, зараз використовуються для оранжерейних рослин, а нижні — застосовуються як підсобні приміщення станції. Єдине, що й на наш час залишилось незмінним
в інтер’єрі — це невеликі торгові точки (кіоски) обабіч входу за високими
скляними вітринами у вітражних рамах з анодованого алюмінію.
Віддаючи данину традиціям, в цій станції в меншій мірі, окрім конструкції куполу, використані сучасні архітектурні прийоми та матеріали.
Навіть обличкування елементів тераси з боку паркового фасаду виконано
в граніті. Задню стінку вестибюлю виконано як вітражну напівротонду,
яка дала можливість використання денного освітлення, відкриваючи широкий огляд ботанічного саду. Світлий простір вхідного вестибюлю (ескалаторної зали) підкреслюється легким високим круглим куполом, виконаним на основі тонкостінних збірних залізобетонних ребристих сегментів.
Застосування такої конструкції було здійснено вперше, розрахунки є
колективною авторською розробкою провідних конструкторів Києва. Авторський колектив: інженери-будівельники Д. Вайнберг, В. Чудновський,
М. Щиголь, Б. Бронштейн, а також робітники Київметробуду, інженери
В. Балицький, М. Коротченко, П. Бондаренко.
На кожному з восьми пілонів підземного вестибюлю станції в круглих
нішах встановлено скульптурні погруддя визначних діячів науки і культури: М. Ломоносова (скульптор А. Шапран); Д. Менделеєва (скульптор
П. Остапенко); Г. Сковороди (скульптор В. Зноба); Т. Шевченка (скульптор
А. Бєлостоцький); О. Пушкіна (скульптор А. Ковальов); І. Франко (скульптор О. Супрун); М. Горького (скульптор Е. Кунцевич); О. Богомольця
(скульптор М. Лисенко) 14. В кінці зали тему видатних постатей завершено
скульптурою Леніна роботи М. Декерменджи, обабіч якої у вертикальній площині розміщені вітражні стрічки з використанням національних
орнаментальних елементів 15.
14
15

Скульптури виконано з нового пластичного матеріалу — оргскла.
Зараз скульптуру Леніна знято.
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1. Зовнішній вигляд головного павільйону станції метро «Хрещатик».
Фото поч. 1960-х рр.

2. Оздоблювальні роботи нижньої зали станції «Хрещатик» (до пуску першої
лінії Київського метрополітену залишилося три місяці). Фото 1960 р.
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3. Зовнішній вигляд станції метро «Вокзальна»
в комплексі зі спорудою приміського вокзалу

4. Нижня зала станції «Вокзальна». Фото 1960 р.
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5. Головний фасад станції метро «Арсенальна».
Фото поч. 1960-х рр.

6. Нижня зала станції «Арсенальна». Фото поч. 1960-х рр.
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7. Станція метро «Університет»,
вид з боку бульвару Тараса Шевченка.
Фото поч. 1960-х рр.

8. Фасад станції «Університет» з боку ботанічного саду ім. Фоміна.
Фото поч. 1960-х рр.
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9. Головний фасад станції «Університет» ввечері. Фото автора, 2010 р.

10. Нижня зала станції «Університет». Фото 1960-х рр.
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11. Касовий вестибюль станції «Університет». Фото автора, 2010 р.

12. Пасажирська платформа станції метро «Дніпро». Фото 1960 р.
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13. Початок будівництва мосту Метро. Фото 1961 р.

14. Естакада від станції «Дніпро» до мосту Метро. Фото поч. 1960-х рр.

15. Завершальний етап будівництва мосту Метро. Фото 1965 р.
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16. Загальний вигляд станції метро «Більшовик»
(сучасна станція «Шулявська»). Фото 1970-х рр.

17. Павільйон станції «Більшовик» з Шулявським шляхопроводом. Фото 1964 р.

___ 171

Розділ ІІ

18. Нижня зала станції метро «Більшовик». Фото поч. 1960-х рр.

19. Нижня зала станції метро «Золоті ворота». Фото автора, 2009 р.
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Незважаючи на незначні недоліки, станція «Університет» є досить виразною за своїми образними характеристиками. Тактовне поєднання архітектури з іншими видами образотворчого мистецтва, їх вдалий синтез,
а також запровадження новітніх конструктивних досягнень та використання прогресивних будівельних матеріалів та конструкцій робить її однією з кращих серед перших станцій Київського метрополітену.
Станція «Дніпро» — єдина станція правого берега першої лінії метрополітену, яку розміщено не під землею, а на естакаді траси метро, що
піднята над Набережним шосе. Саме на станції «Дніпро» траса виходить
на поверхню з-під кручі правого берега. Пасажирські платформи станції
вбудовані в саму естакаду, яка плавно переходить у міст Метро, що зв’язує
центральну частину міста з Дарницею. Автори станції — архітектори
С. Павловський, Г. Гранаткін, П. Красицький, А. Ігнащенко та С. Крушинський.
Станція має оригінальний вигляд і не схожа на інші станції метрополітену; крім того, її відмінність полягає у способі розташування пасажирських платформ, які розміщено як берегові, з обох боків від двоколійного шляху. Саме при виході лінії метро на поверхню двоє окремих
тунелів (кожний для свого напряму) зливаються у двоколійний шлях,
утворюючи спеціальний коридор для поїздів метрополітену, який прямує
до мосту Метро і через міст — далі, до станцій лівого берега.
В кінці платформ, які є своєрідними п’єдесталами, встановлено дві
п’ятиметрові монументальні скульптури — Робітник з символічною сонячною кулею над головою (скульптори Е. Кунцевич та Б. Карловський)
та Жінка з голубами (скульптори Ф. Коцюбинський, К. Кузнєцов, М. Горовий). Скульптури мають акцентувати початок мосту та уособлювати
певну художньо-ідеологічну ідею щодо мирної праці 16.
Крім того, станція «Дніпро», на відміну від інших станцій першої лінії,
в яких ще дуже сильні позиції класичної радянської архітектури повоєнної доби, — повністю сучасна станція й за своїми стилістично-образними
параметрами.
Дві нові станції першої лінії Київського метрополітену — «Політехнічний інститут» та «Завод Більшовик» (сучасна станція «Шулявська»),
глибокого закладання, були виконані повністю з застосуванням нових
конструкцій — збірних залізобетонних тюбінгів. Таке нововведення,
вперше у світовій практиці метробудування, було запроваджено на станції «Політехнічний інститут».
16
Крім того, планувалося біля входу в метро встановити ще скульптурну композицію «Яхтсмени» (скульптори Ф. Коцюбинський, Е. Кунцевич, М. Горовий, архітектори С. Павловський, А. Ігнащенко), але ідея так і не була реалізована.
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Наземну частину станції «Політехнічний інститут» вбудовано в перший поверх нової, 6-поверхової споруди управління Київського метрополітену, яку розмістили на проспекті Перемоги, біля Політехнічного парку
(автори проекту Управління — архітектори І. Маслєнков та Ю. Тягно; автори наземної зали метро — архітектори Г. Головко, С. Іванов, Б. Дзбановський, М. Сиркін) 17.
Станція «Завод Більшовик» за своїм архітектурним рішенням є однією
з небагатьох станцій Київського метрополітену, де наземна та підземна
частини, вигідно доповнюючи одна одну, створюють стилістично довершену сучасну для свого часу архітектуру.
Наземну споруду станції вирішено у вигляді окремого архітектурного
об’єму, розташованого на вільній від забудови ділянці на розі проспекту
Перемоги та вул. Довженко, напроти корпусів заводу «Більшовик». Авторами проекту станції є архітектори А. Добровольський, Б. Приймак,
О. Малиновський, А. Черкасський, скульптори мозаїчного панно підземної зали — І. Литовченко та М. Литовченко.
Основна композиція споруди являє собою круглий в плані скляний
об’єм двоповерхової споруди, що перекритий пласкою квадратною в плані плитою, з світильниками, що розміщені з внутрішньої сторони плитипокриття у вигляді точечних круглих ламп. Павільйон піднято над поверхнею землі сходовим маршем, що відіграє роль стилобату; засклена
кругла поверхня павільйону станції орієнтована в бік проспекту Перемоги. Павільйон станції планувався як споруда багатофункціонального
використання; за проектом на другому поверсі було задумане кафе «Ластівка». Але пропрацювавши досить незначний час, воно було закрите,
в його приміщенні зараз розташовані служби метрополітену.
Весь підземний простір вирішено у кольорово-строкатій манері, з активним використанням кольорів земляної гами: білого, сірого, жовтого,
вохристого, коричневого, червоного, темно-коричневого тощо. Обличкування стін вестибюлів та пілонів здійснено керамічною плиткою у строкатій манері горизонтальними стрічками. На анодованому карнизі підземної зали металевими буквами в тон карнизу викладені слова: «Комунізм,
Мир, Труд, Рівність, Щастя». Підземна зала станції має деякі спільні риси
з верхнім вестибюлем станції «Хрещатик», але тут присутня більша чіткість та колористична стриманість.
Первістки нового метро — станції першої та другої черги — мають
своє індивідуальне архітектурне обличчя. Вони несуть в собі авторську
17

Один авторський колектив розробляв як наземну, так і підземні вестибюлі метро.
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особистість, яку увіковічено в спорудах наземних та підземних вестибюлів. Незважаючи на те, що створення Київського метрополітену відбулося
у переламний для вітчизняної архітектури період (перехід від сталінського ампіру до індустріальних методів), кожна станція виконана за індивідуальним проектом, без надмірного спрощення архітектурних рішень,
з використанням престижних будівельних матеріалів, прогресивних конструктивних рішень, силами найкращих архітекторів, інженерів, будівничих.
За досягнуті успіхи при спорудженні першої лінії Київського метрополітену державну установу Київметробуд було нагороджено орденом
Леніна. Трьом з бригадирів прохідницьких бригад було присуджено
звання Герой Соціалістичної праці, 13 робітників нагороджено Орденом
Леніна, 38 — Орденом Трудового Червоного Прапора, а 66 працівників —
Орденом Знак Пошани.
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ІКОНОСТАС КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ:
ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ЛАВРСЬКОЇ ІКОНОПИСНОЇ
МАЙСТЕРНІ ДОБИ МОДЕРНУ.
ІСТОРИКО-МИСТЕЦЬКИЙ КОНТЕКСТ
О. В. Кондратьєва
Статья посвящена изучению Кирилло-Мефодиевской церкви — уникального
памятника периода «культурного ренессанса» конца XIX — XX в., расположенной в с. Тышкивка Луганской области. В центре внимая — иконостас церкви, его
художественно-стилистические особенности.
The article is devoted to the studies of Cyril-Methodius Church — the unique
monument that belongs to the period of «cultural Renaissance» (end of the 19th — 20th
centuries). The church is located in the village of Тyshkivka, Lugansk area. The iconostasis and its artistic and stylistic features are in the center of attention.

А Світло у темряві світить
Іоан. 1 : 5

«Знання є розуміння того, як наймізерніша дія пов’язана з великими подіями; ніщо не існує відокремлено». Осягнення складного ланцюжка
вiрогiдних подій, причинно-наслiдкового коду, що веде до першопочатку,
є, мабуть, запорукою повернення змiсту, цiлісностi чудовим зразкам
«незнищенної креативностi». Особливо це стосуєтсься маловiдомих
пам’яток культурного надбання. Йдеться про іконостас перлини українського архітектурного модерну — Кирило-Мефодіївської церкви, що
на Луганщині. Iконостас, на жаль, повнiстю втрачений після закриття
церкви у 1931 році. Обставини руйнацiї iконостаса, як i доля iкон, нам невiдомi. Єдине, що зберeглося дотепер — царські врата з храмовими iконами 1
святих рівноапостольних Кирила та Мефодiя, які відкривають глибинну
історію та ведуть до колиски християнського чернецтва, твердині духовного життя — Києво-Печерської лаври.
Особливе місце у вітчизняній культурі займає все, що пов’язано з Києво-Печерською лаврою, «духовним серцем нашого народу». З часів середньовіччя (XI ст.) бере свій першопочаток художнє мистецтво Лаври,
закладене іконописцем Аліпієм. Протягом віків Лаврa славилась своїми
іконами та вважалась великим авторитетом з іконопису. Кінець ХIХ —
1
Храмові ікони, як правило, зображаються праворуч від Христа в намісному ряді іконостаса.
На зламі ХІХ – ХХ століть система іконостаса еволюціонувала та набувала новаторських рис, порушуючи традиції усталеної іконостасної схеми.
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початок ХХ століття стали «срібним віком» місії Лаври в художньому
мистецтві, зокрема в іконописі. Цьому спонукало відкриття у 1866 році
лаврської живописної школи, яка базувалась на академічних засадах [1].
Розвиток малярського осередку в Лаврі в цей час не в останню чергу був
пов’язаний з феноменом в українському образотворчому мистецтві, коли
більшість майстрів пензля паралельно працювали як у світському, так і
в релігійному мистецтвах [2]. В лаврській іконописній майстерні працювало чимало вихованців Петербурзької Академії мистецтв, Київської рисувальної школи М. Мурашка (1844 –1909). Багато талановитих професійних митців було залучено до виконання монументальних художніх робіт
з оформлення лаврських храмів.
Незважаючи на загальні стильові зміни в іконописі в цей час — не лишилося сліду від площинності, зворотньої перспективи [3] — «в художній
орієнтації лаврської майстерні можна помітити і прихильність до традицій канонічного іконопису і до відкриття нових художньо-стильових
тенденцій» [4]. Як правило, великі столичні мистецькі пам’ятки задавали
тон провінції. Характер іконопису лаврської школи цієї доби ліг в основу
численних ікон у храмах, монастирях міст Київщини, прилеглих до неї
губерній. Незважаючи на те, що діяльність лаврської іконописної майстерні в кінці ХІХ — початку ХХ століття була зорієнтована на потреби
монаcтиря, ікони на замовлення писали, але писали дуже мало [5]. «Попит на ікони київського письма наприкінці ХІХ — на початку ХХ століть
був великий. Час од часу замовлення виконували професіонали високого
класу…» — пише в статті про інтер’єр київских церков доктор мистецтвознавства П. Білецький [6]. Іконопис лаврського модерну вважався високим мистецьким стандартом і залишався досить дорогим для провінційних приходів, тому більшість нових мурованих церков у містечках і селах
Півдня та Сходу України замовляли написані олійними фарбами іконостаси y спрощених формах [7].
Саме так і був виготовлений іконостас для Кирило-Мефодіївської
церкви с. Тишківка Старобільського повіту Харківської губернії (нині
Марківського району Луганської області). Храм — унікальна пам’ятка
архітектури доби «культурного ренесансу» на межі XIX – XX століть.
Збудована в період 1907 –1918 років за проектом видатного архітектора
Володимира Миколайовича Покровського (1863 –1924), вихованця Петербурзької Академії мистецтв, єпархіального архітектора ХолмськоВаршавської, а згодом Харківської єпархій, будівля віддзеркалює вдалу
спробу поєднання ретроспективного варіанта модерну з національноромантичними течіями в церковній архітектурі на межі XIX – XX століть.
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Стилістична палітра будівлі досить багата: в ній синтезувались елементи
візантійської архітектури, московських храмів XVII століття, модернізовані елементи української дерев’яної архітектури [8]. Втім, архітектурне
рішення церкви яскраво втілює також іншу тенденцію в мистецтві ﬁn
de siècle — Gezamtkunstwerk — синтез різноманітних мистецтв у декоративному оздобленні єдиного архітектурного простору (екстер’єру та
інтер’єру): художнє ковальське мистецтво, вітражі, настінний живопис,
мозаїчне декорування підлоги (меттлахський кахель) із геометричними
орнаментами тощо [9]. Храм простояв у забутті століття. Ще на початку
1990-х років, після здобуття Україною незалежності, церкву було внесено
до переліку «знову виявлених» пам’яток архітектури i містобудування,
але на державний облік не взято через відсутність облікових документів.
І тільки в 2008 році, відповідно до наказу Міністерства Культури і Туризму
від 24.09.2008 N1001/0/16-08, Кирило-Мефодіївській церкві було присвоєно статус пам’ятки архітектури і містобудування та взято на державний
облік під охорону за номером Лг-N313. Облікову документацію на об’єкт
культурної спадщини (паспорт, історичну довідку, акт технічного стану,
грошову оцінку) склав державний проектний інститут «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» м. Харкова, a 4 вересня 2009 року на будівлі встановлено охоронний знак. В цілому, архітектурний ансамбль зберігся без перебудов та
історичних нашарувань і вражає високою виразністю екстер’єра. Необхідно також звернути увагу на те, що поодинокі архітектурні твори такого
стилістичного спрямування значно відрізняються у загальній площині
храмобудування Луганщини і саме тому потребують особливо уважного
дослідження та збереження.
Фрагмент іконостасa — царські врата із зображенням просвітителів
слов’ян святих рівноапостольних Кирила та Мефодія (рис. 1) — було
занесено до облікових документів після натурного обстеження церкви у 2008 році співробітниками проектно-реставраційного відділу ДПІ
«УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ». Це — автентичний твір періоду українського
мистецького модерну початку ХХ століття [10]. Як з’ясувалося, іконостас
не був об’єктом вичерпних комплексних історико-мистецьких досліджень, тому природно виникло питання щодо визначення авторства іконопису. Отже, мета цієї розвідки — висвітлити іконографію фрагмента
тишківського іконостасa та за допомогою цінних архівних i літературних
джерел, наративного матеріалу простежити деякі аспекти його генези
в контексті образотворчого мистецтва українського модерну початку ХХ
століття.
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Рис. 1. Святі Кирилo та Мефодій. Фрагмент царських врат КирилоМефодіївської церкви c. Тишківка. 1910-ті рр. Фото 2008 р.

Рис. 2. Г. Попов. Святі Кирилo та Мефодій.
Фрагмент іконостасa церкви Святих Антонія і Феодосія Печерських
(Трапезна церква) Києво-Печерської лаври. 1906 –1910 рр. Фото 2009 р.
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Рис. 3. В. Лукін. Св. Мефодій. Фрагмент композиції.
Настінний розпис церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври.
1906 р. Фото 2010 р.

___ 181

Розділ ІІ

Ікони святих Кирила та Мефодія написані олійними фарбами на дерев’яних дошках і являють собою поясні зображення в медальйонах на
одноманітному чорному тлі. Темно-червона площина, на якій розташовані медальйони, прикрашена візерунками та обрамлена по периметру
скромно різьбленим орнаментом з мотивами виноградної лози. На лівому
медальйоні св. Кирило у великій схимі (куколі та аналаві) тримає розкритий Новий Заповіт на сторінці з першими віршами Євангелія від Іоанна
старослов’янською мовою: «В началѣ бѣ слово и слово бѣ къ Богу и Бог
бѣ слово. Се бѣ искони къ Бога. Вся Тѣмъ быша». Як відомо, солунські
брати перші переклали Євангелії апостолів старослов’янською мовою,
тому цитування цих строк невипадкове. На другій сторінці, зліва від тексту, зображена ікона апостола Іоанна Богослова. Тип такої іконографії
вважається взірцем так званого іконопису «ікона в іконі». Загалом, сюжетне зображення св. Кирила, як на тишківському іконостасі, зустрічається
в історії іконографії доволі рідко. Чи не єдиним прикладом є зображення
святого (св. Кирило з Євангелієм, розкритим на першій главі від Іоанна, але
без мініатюрного зображення Іоанна Богослова) на іконостасі жертовника
головного вівтаря Володимирського собору в Києві (розпис М. Нестeрова)
[11]. Щоправда, в церковній історіографії поширена інша версія — св. Кирило тримає сувій, на якому зображено слов’янський алфавіт, автором
якого він вважається. На правому медальйоні св. Мефодій зображений
в одязі архієпіскопа 2 — великому білому омофорі, прикрашеному хрестами, покладеному на плечі поверх саккосу, в лівій руці тримає закритe
Євангеліє, «символ божественної мудрості та уособлення Ісуса Христа» [12, 13], у правій руці — хрест, прикрашений коштовним камінням.
В центрі на оправі книги розташована мініатюрна ромбоподібна ікона із
зображенням Богоматері, що за формою нагадує панагію, навкруги схематично зображені шість святих (або ангелів), по кутах розташовані ікони
чотирьох Євангелістів. Загалом, іконопис за своїм характером канонічний, проте пройнятий сильною стилізацією доби модерну — іконописець уникнув тонкого лесирувального промальовування. В іконах вражає
максимальна близькість образів, відчуття відсутності найменшого просторового шару між іконою та глядачем. Просвітники виглядають майже
суворими, з проникливим поглядом. Твори відзначаються образністю,
глибоким реалізмом і високою живописною майстерністю.
Чийому пензлю належить іконопис образів Кирила та Мефодія, сказати важко, але у процесі дослідження надзвичайно важливим джерелом
інформації стало те, що iкони святих Кирила та Мефодія тишківського
іконостасa являють собою списки ікон іконостасa церкви святих Антонія
2

Мефодій був висвячений на архієпископа Моравії та Панонії.
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і Феодосія Печерських (Трапезна церква) Києво-Печерської лаври (рис. 2).
В аспекті вивчення генези іконостаса ця непересічна обставина спонукала до цілеспрямованого співставлення іконографій обох ікон. Ікони святих братів Кирила та Мефодія іконостасa Трапезної церкви розташовані
в лівій частині першого ярусу. У прoтивагу поясним іконам тишківського
іконостасa, вони являють собою зображення у повний зріст. У процесі
візуального обстеження ікон встановлена повна ідентичність іконографій — співпадають лінії постатей, деталі книг і богослужбового вбрання (складки, написи і хрести на одязі) тощо. Щоправда, належної уваги
потребують декілька характерних відмінностей: по-перше, в письмі лаврських ікон використана позолота, тому вони виглядають більш святковими, монументальними, тоді як використання палітри виключно олійних
фарб в письмі тишківських ікон надає їм лаконічного характеру; по-друге,
вгорі над кожним зображенням святого розташовані надписи, відповідно
СΒ.КѴРЇЛЛЪ, СΒ.МЕΘΌДЇЙ, в той час як надписи в іконах тишківського
іконостасa відсутні.
Як відомо, мармурово-металевий іконостас Трапезної церкви «виготовили київский мармурових і гранітних справ майстер І. A. Дрекслер та
московський золотих і срібних справ майстер М. M. Риндін» за проектом
петербурзького архітектора-художника, майстрa «неоруського стилю»,
Олексія Вікторовича Щусєва (1873 –1949) [14], якому Духовний собор Києво-Печерської лаври у 1902 році доручив декоративне оформлення Трапезної церкви з палатою [15, 16]. Іконостас Трапезної церкви до теперiшнього часу не отримав належної наукової оцiнки з боку фахiвцiв, тоді як
останнiм часом науковцi бiльше уваги придiляють настiнним розписам
Трапезної церкви з палатою. Новаторський характер іконостасa Трапезної
церкви, рівень його духовної інтенсивності є невід’ємною частиною нової
хвилі мистецького процесу кінця ХІХ — початку ХХ столітть. Естетична
своєрідність твору полягає у «…взаимопроникновении различных элементов, несущих в себе те или иные «стилевые» признаки и образующий
неповторимый «сплав» как совершенно новое художественное качество,
не равноценное ни одному из привходящих в него компонентов (или их
сумме)…» [17]. Аналогічно до iдеї храмового синтезу — «архітектура
храму як Gesamtkunstwerk», естетичне вирішення іконостасa втілюється
через концепцію Gesamtkraftwerk, тобто в iконостасi синтезується низка
ремісничих і художніх вмінь: мармурова справа, художнє литво, різьблення, іконопис тощо 3. В інтер’єрі церкви орнаментальні та сюжетні ком3
Риси новаторського характеру іконостасів кін. XIX — поч. XX століть проявилися в іконостасах Кирилівської церкви (ескіз А. Прахова, розпис М. Врубеля) [18] та Володимирського собору
в Києві (розпис М. Нестерова) [19], а також церкви в Абрамцево (1882) (ескіз В. Васнєцова) [20, 21].
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позиції настінного розпису, кіоти, іконостас формують єдине тло, єдиний
організм у просторі-часі, вони пронизані сучасністю та водночас «автор
майстерно відчуває «відвертість давнини» [22].
Роботи з оздоблення Трапезної церкви з палатою виконали художники
лаврської іконописної майстерні, серед яких особливо визначаються художники І. C. Їжакевич, А. O. Лаков, Г. I. Попов [23, 24], манера іконопису
яких, з одного боку, дещо споріднена, з іншого — кожний художник володів неповторним авторським impressio. Відомо, що всі ікони для іконостаса та кіотів Трапезної церкви написав Г. І. Попов 4 [26]. Він працював
у Лаврі з 1894 року і близько 16 років розписував інтер’єри лаврських споруд, серед яких відомі великі картини «Нагорна проповідь», «Насичена
п’ятьма хлібами», розпис вівтарної апсиди (Трапезна церква), «Чудесний
лов риби», «Христос в Еммаусі», ікони Спасителя та Богоматері, розпис
великих кіотів (Трапезна палата) [27].
Подальше вивчення особливостей художнього написання тишківських ікон, вiзуальне співставлення з лаврськими іконами та настінними
розписами початку ХХ століття, надають підґрунтя стверджувати про
спорідненість манери письма з настінною композицією «Кирило та Мефодій» у церкві Всіх Святих Києво-Печерської лаври, що особливо спостерігається в образi Мефодія (рис. 3). У 1906 році церкву Всіх Святих
розписували учні лаврської іконописної школи за загальним проектом
і під керівництвом І. С. Їжакевича, на той час ії художнім керівником
[28, 29]. Більшість зображень у церкві Всіх Святих було виконано учнями за власними ескізами. Великі постаті святих Кирила та Мефодія в західній частині храму на південній стіні 5 написані послушником Василем
Лукіним [31, 32]. Загалом живопису «притаманна стилізація як прагнення
повернутись до витоків давньоруського церковного живопису з його одухотвореністю і лаконічною, ясною художньою мовою» [33]. У церкві Всіх
Святих І. С. Їжакевич «відкрив для своїх учнів нові художні напрями, показав їм нові грані церковного живопису». Його ікони є «вельми близькими до стилю романтизму… своєрідною загадковістю образів, манерою
малярства» [34], в якій ясно відбились досягнення сучасного реалістичного мистецтва. Окрім відомих творів, у творчому доробку І. С. Їжакевича
безліч окремих ікон для вівтарів та для аналоїв різних церков, які було
створено художником самостійно чи спільно з учнeм, Ф. Коновалюком
[35].
4
На межі XX – XXI століть написані нові ікони для верхнього ряду та царських врат іконостасa
Трапезної церкви замість втрачених і як доповнення до шести ікон нижнього ряду [25].
5
Див. розгорнуту експлікацію живопису західної частини церкви Всіх Святих Литвиненко Я. В. [30].
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Естетичні особливості іконостасa Луганщини періоду кінця ХІХ —
початку ХХ століть практично не досліджено. Природно, він розвивався
в загальному руслі доби модерну. В декорі іконостасів відбивались практично усі мистецькі напрямки та стилі, які панували на той час в імперії.
Загалом, дослідження іконостасів Луганщини зазнає труднощів через
малу кількість пам’яток, що збереглися: про зовнішній вигляд більшості
можна судити по окремих іконах або слідах кріплень іконостасних тябл.
Іконостас Кирило-Мефодіївської церкви був високим і сягав приблизно
трьох метрів. Доказом цього є збережені в стінах штрофи — пази для
кріплення тябл (балок) іконостасa. Іконостас було замовлено після початку будівництва храму та завершено до його відкриття. Свідотцтва
щодо вигляду іконостасa, які відбиті у літописі села, незначні. З літопису
відомо, що головний престол було освячено у 1918 році на честь святих
Кирила та Мефодія. Беручи до уваги систему розписів іконостасів, канонічність їх організації, з великою вірогідністю можна припустити, що
тишківський іконостас вміщував списки інших ікон іконостасa Трапезної церкви. Таке твердження виправдане також тим, що митці, проектуючи іконостас, як правило, одночасно писали повний комплект ікон.
Вірогідно, за іконографією іконостас Кирило-Мефодіївської церкви був
ремінісценцією iконостасa Трапезної церкви.
Відзначимо, що іконостаси українських церков у той час стають більш
різноманітними, насичуються історичною тематикою. Зображення образів Кирила та Мефодія значно поширилися в іконописі України ще
у ХVІІІ столітті [36]. Тисячолітня річниця від дня смерті солунських
братів, яку відзначали 6 квітня 1885 року, спонукала переосмислення кирило-мефодіївської місії. Ця подія не могла не позначитись на
церковному мистецтві, яка, зокрема, закарбувалась в іконостасах кінця ХІХ — початку ХХ століть [37]. Брати Костянтин (Кирило) та Мефодій — творці слов’янської абетки, корифеї просвітництва — заклали
основи слов’янської писемності та літератури, переклавши у ІХ столітті
старослов’янською мовою основний комплекс богослужбової літератури — вибрані місця з Євангелія, Псалтир, біблійні тексти. Це стало поворотною подією у долученні слов’янських народів до досягнень світової
культури, і в цьому закладена сутність кирило-мефодіївської місії. Саме
тому в основу семантичного наповнення ікон святих Кирила та Мефодія
покладена ідея просвітництва, a солунські брати почитаються головними покровителями усіх, хто несе людям світло просвіти.
Підсумовуючи вищесказане, зауважимо, що ікони святих Кирила та
Мефодія іконостаса тишківської церкви є цікавою пам’яткою стилю мо___ 185
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дерн в іконописі. Глибоке та всебічне дослідження ікон дозволили встановити наступне: по-перше, тотожнiсть іконографій образів святих Кирила
та Мефодія тишківського іконостаса з аналогічними іконами в іконостасі
Трапезної церкви; по-друге, спорідненість стилістики з живописом настінної композиції «Кирило та Мефодій» y церкві Всіх Святих Києво-Печерської лаври. Разом з цим, цінні джерела інформаціі, такі як датування
виготовлення іконостасів та особливості їх художньо-стилістичної мови,
яка в той час поєднувала в собі «світські традиції» з каноном, дозволяють автору віднести цей твір до творчого доробку лаврської іконописної
майстерні періоду 1910-х років 6. Отже, ікони святих Кирила та Мефодія
тишківського іконостасa стоять в одному ряді з образами Кирила та Мефодія іконостасa Трапезної церкви, а також стінопису церкви Всіх Святих
Києво-Печерської лаври та були написані одним із лаврських іконописців. Більш точна атрибуція живопису потребує досліджень із застосуванням науково-технічних методів. Таким чином, результати нашої розвідки
ще раз доводять багатогранність і глибину духовного впливу Києво-Печерської лаври на тогочасний соціум, а також її магістральне значення
в контексті української культури.
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РЕСТАВРАЦІЯ АНТИЧНИХ ФРЕСОК ІЗ СКЛЕПУ
НЕКРОПОЛЯ ХЕРСОНЕСА ТАВРІЙСЬКОГО
О. Рішняк,
керівник відділу реставрації живопису
УРСНРІ «Укрзахідпроектреставрація»,
художник-реставратор

О. Садова-Мандюк,
головний фахівець відділу реставрації живопису
УРСНРІ «Укрзахідпроектреставрація»,
художник-реставратор

Ю. Стріленко,
головний фахівець
НДІ пам’яткоохоронних досліджень
В январе 2008 г. на восточном берегу Карантинной бухты в Херсонесе в толще материковой породы обнаружен двухкамерный склеп с остатками росписей
античных времен. По археологическим находкам памятник датируется ІІІ в. н. э.
Два сюжета обнаруженных фресок — на охотничью тематику: охота двух всадников на косулю и зайца, а также охота на кабана в сопровождении двух собак.
Фрески были законсервированы и смонтированы на новую основу. Они открывают новый, неизвестный ранее пласт искусства римского периода в экспозиции НЗ «Херсонес Таврический».
In January, 2008 a two-chambered crypt with the remains of the ancient wallpaintings was found in the depth of the primary rosk on the eastern coast of the Quarantine bay in Chersonese. The crypt dates from the ІІІ century AD. Two of the paintings depict hunting. The paintings have been preserved and installed on a new basis.
They open a new layer of Roman art in the exposition.

В січні 2008 р. при проведенні будівельних робіт на східному березі Карантинної бухти в м. Севастополі був знайдений склеп, в якому збереглись
залишки розписів античних часів. Першими його обстежили працівники
археологічної експедиції Національного заповідника «Херсонес Таврійський» під керівництвом археологів Г. Туровського та А. Філіпенко.
На цій території в давнину знаходився некрополь давньогрецького полісу — міста Херсонес. За археологічними знахідками пам’ятка датується
ІІІ ст. н. е. Сюжети знайдених фресок — на мисливську тематику: полювання на косулю та зайця (вершник зі списом на коні у супроводі двох
собак наздоганяє зайця та косулю), полювання на кабана (вершник на
коні зі списом у супроводі двох собак полює на кабана), два вершники.
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Питанням можливості збереження цієї пам’ятки зайнявся Національний заповідник «Херсонес Таврійський». Попереднє обстеження склепу
виконала комісія у складі заступника генерального директора по охороні культурної спадщини Національного заповідника «Херсонес Таврійський» О. Я. Савеля, заступника директора з науково-реставраційної
роботи Л. В. Сєдікової, заступника начальника експедиції з загальних питань Д. Ю. Савеля, наукового співробітника відділу музеєфікації А. А. Філіпенко, завідувача відділу наукової реставрації І. Л. Шведової, головного фахівця НДІ пам’яткоохоронних досліджень технолога-реставратора
Ю. Н. Стріленко, художника-реставратора монументального живопису
І категорії В. І. Мінько.
Двокамерний склеп, в якому знайдено фрески, влаштований у товщі
вапнякової породи (фото 1). Розписи збереглися тільки у другій камері
(фото 2, 3).
На час обстеження склеп знаходився в аварійному стані, оскільки був
виявлений на ділянці, відведеній під нову забудову. Внаслідок роботи на
денній поверхні важкої техніки були порушені природні пласти вапнякової породи. На стелі склепу з’явились тріщини, через які у дощову погоду
просочувалась вода (фото 4). У першій камері внаслідок відшарування
пласту породи частково обвалилась стеля. Сильне насичення вологою,
механічне та біологічне ураження призвело до пошкодження тиньку та
фарбового шару. Відшарування та деструкція тиньку загрожували повною втратою фрески (фото 5). Перебування склепу у відкритому стані,
в умовах природної циркуляції повітря, підсилило загрозу втрати залишків розпису. Тиньк з деструктованим та вимитим в’язивом, висихаючи,
міг би повністю осипатись.
Аналіз структури тиньку з розписом підтвердив, що розписи склепу
виконані в техніці фрески. Основа — двошаровий вапняний тиньк. Підготовчий вирівнюючий шар по тесаній поверхні вапняку жовтого кольору — вапно з заповнювачем у вигляді грубозернистого черепашкового
піску в співвідношенні 1 : 2. Вимивання в’яжучого компоненту впродовж
тривалого часу зумовило втрату міцності основи. Це призвело до відшарування верхнього шару тиньку з фресковим малярством.
На основі представлених спеціалістами результатів обстежень стану склепу членами Науково-реставраційної ради НЗ «Херсонес Таврійський» було прийнято рішення про терміновий демонтаж збережених
фресок для подальшого зберігання їх в музейних умовах.
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Фото 1. Вигляд
античного
двокамерного
склепу.
Вхід до другої
камери.
Поріг —
з вапняноцем’янкового
розчину

Фото 2. Права сторона
фронтальної стіни.
Настінний живопис — видно
силуети дерев
з обох боків стіни

Фото 3. Силует коня
з вершником
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Фото 4. Аварійний стан кам’яного склепіння у першій камері

Фото 5. Локальна втрата фрескового шару, під ним — підготовчий
вапняний тиньк з черепашниковим піском у заповнювачі

192 ___

Археологічна, історична, ландшафтна, наукова і технічна спадщина

Фото 6. Фрески після переносу на нову основу
та консервації фарбового шару
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Фото 7. Реконструкція сюжетів
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Для дослідження та реставрації унікального стінопису було запрошено спеціалістів відділу реставрації живопису з інституту «Укрзахідпроектреставрація» м. Львова. Провівши детальне обстеження стану фресок,
на засідання науково-реставраційної ради Національного заповідника
Херсонес Таврійський було представлено методику переносу малярства,
яку передусім випробували на невеликій експериментальній ділянці.
Отримавши позитивний результат та схвалення методики, реставратори
виконали демонтаж всіх фресок. Слід зауважити, що спеціалісти працювали в надзвичайно складних умовах і були обмежені часом проведення реставраційних заходів. В надзвичайно малому приміщенні склепу,
площа якого становила приблизно п’ять квадратних метрів, з постійним
просочуванням дощової води, з утрудненим повітрообміном та повною
відсутністю природного освітлення, всі реставраційні заходи необхідно
було виконувати швидко і вміло.
Наступні реставраційні роботи проводились в лабораторних умовах. Фрески були укріплені та змонтовані на нову основу (фото 6). З поверхні малярства знято поверхневі забруднення. Прецизійна робота над
пам’яткою тривала два роки. Спеціалістами виконано аналізи з відібраних зразків тиньку та фарбового шару з метою вивчення складу та структури твору, виконано картограми стану збереження фресок, опрацьовано
велику кількість бібліографічного матеріалу, проведено пошук аналогів.
На основі зібраних матеріалів виконано схеми-реконструкції фресок в натуральну величину, які дають глядачу змогу сприймати композиції представлених йому античних сцен (фото 7).
Відреставровані фрески, схеми-реконструкції та всі результати виконаних досліджень у квітні 2010 року були представлені на науковореставраційних радах Інституту «Укрзахідпроектреставрація» та Національного заповідника «Херсонес Таврійський». Засідання ради високо
оцінило професійний рівень проведених робіт, підкресливши, що врятовані фрески відкривають новий, невідомий раніше пласт мистецтва римського періоду в експозиції НЗ «Херсонес Таврійський».
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ДОСЛІДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ
ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ
Ю. М. Стріленко,
В. К. Козюба
В 2010 г. выполнен отбор проб фресковых штукатурок на остатках кладки
в раскопе Десятинной церкви. В итоге в процессе исследования этих образцов было обнаружено около 4-х видов составов фресковых штукатурок разных
строительных периодов.
По результатам исследований, фресковая штукатурка на блоках первичной
кладки Х в. по составу и структуре не имеет аналогов ни в одном из древнекиевских храмов. Аналогии с фресками других памятников, в том числе из Софийского собора, относятся к периоду более поздних ремонтов и перестроек
Десятинной церкви в ХІ – ХІІ вв.
In 2010 sampling fresco plasters is executed on the rests of a laying in axcavations of Desyatyna’s church. As a result, during the research of these samples were revealed about 4 kinds of structures of fresco plasters of the different building periods.
The results of the research proved that fresco plaster on the blocks of the initial
laying of the 10th century has no analogues in Ancient Kyiv’s temples as to its structure and composition. Its similarity with the frescoes of other monuments including
St. Sofia’s Cathedral applies to later repairs and reconstructions of Desyatyna church
in the 11–12th centuries.

Починаючи з 1970 р. в Науково-дослідній лабораторії Українського
СНРВ управління проводились дослідження складу будівельних розчинів пам’яток архітектури Київської Русі, зокрема так званих вапняноцем’янкових розчинів. Системні дослідження виконувалися за розробленою методикою комплексного хіміко-петрографічного аналізу [2, с. 195].
Наукове керівництво в перші роки роботи здійснював Н. В. Холостенко.
Він власноручно склав список архітектурно-археологічних пам’яток періоду Київської Русі для відбору проб стародавніх будівельних розчинів
[3, с. 124].
В рамках цих досліджень, станом на 1982 рік, було виконано аналіз
біля 80 зразків фрескових і будівельних розчинів Десятинної церкви і палацу княгині Ольги з розкопів на території Історичного музею.
З існуючих пам’яток ми мали можливість відібрати проби безпосередньо в натурі, а зразки розчинів Десятинної церкви передавались для дослідження з фондів Софійського заповідника, а також археологами, які
у різні періоди вели розкопки на території Історичного музею, тобто міста
Володимира.
Висновок за результатами досліджень — цитата з звіту 1982 р. [1]:
– Основна група фрескових тиньків із загальної кількості переданих
для аналізів за складом аналогічна дослідженим раніше в лабораторії
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фрескам Десятинної церкви. Для них характерні трубчата структура, вапняна маса з домішкою лесовидного суглинку від жовтувато-сірого до бурого кольору.
– Наявність в цій групі фресок іншого складу, наприклад, вапняноцем’янкового, вимагає додаткового уточнення. В пам’ятниках Древнього
Києва Х – ХIII ст. фрескова штукатурка з великою кількістю цем’янки була
знайдена у Надбрамній церкві Золотих воріт (проби з розкопок).
– Встановлено, що в технології будівельних розчинів за період Х –
ХIII ст. були деякі зміни. Є підстави припустити, що в Десятинній церкві
могли бути різночасові фрескові розписи, первинні і пізніші, такі, що відрізняються і за складом фрескового тиньку. Остаточні висновки можна
буде зробити після закінчення системних досліджень техніки живопису
Древнього Києва Х – ХIII ст.
Слід зазначити, що результати комплексного хіміко-петрографічного
аналізу будівельних розчинів слід брати до уваги за умови системного
професійного відбору проб для дослідження за участю в даному разі археологів. Фіксація місця відбору проби має вирішальне значення для правильних висновків.
До 2010 р. ми не робили висновки про «первинну» фреску Десятинної церкви, оскільки не мали зразків, відібраних «in situ». Були зафіксовані тільки відмінності у складі досліджених зразків фресок.
Дослідження фрескових штукатурок з розкопу
Десятинної церкви, виконані в 2010 р.
Вперше 2 проби фрескової штукатурки відібрано «in situ» — з блоку
кладки Х ст. у розкопі Десятинної церкви. Проби відібрані колегіально,
місця відбору зразків оформлені науковим співробітником Інституту Археології АН України Козюбою В. К. Всього досліджено 27 зразків фресок
і будівельних розчинів.
Таким чином, тепер ми маємо точку відліку для порівняння з цими
зразками усіх інших проб, відібраних до цього часу.
Результати досліджень обговорені на Науково-методичній раді
НДІ пам’яткоохоронних досліджень, а також представлені для широкого обговорення на Міжнародному архітектурно-археологічному семінарі
«Древнерусская архитектура эпохи Владимира Святого и Ярослава Мудрого», який відбувся в Санкт-Петербурзі 22 листопада 2010 р.
Необхідність сучасної роботи — системного порівняльного аналізу
фрескових тиньків Десятинної церкви з фресками інших пам’яток Стародавнього Києва — постала у зв’язку з появою тверджень про існуючу
аналогію первинного фрескового тиньку (Х ст.) Десятинної церкви та Софійського собору у м. Києві [6, с. 68].
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Обґрунтовуючи свою версію дати початку будівництва Софійського
собору у 1011 р., Н. Нікітенко наводить такі аргументи [7, с. 19]:
«Но, пожалуй, самыми объективными являются результаты химикотехнологических исследований. София — единственный памятник, имеющий фресковую штукатурку, полностью идентичную по своему составу со штукатуркой Десятинной церкви».
Наводимо результати порівняльного петрографічного аналізу
фрескового тиньку Десятинної церкви, відібраного з блоку мурування
Х ст. та з фрески Софійського собору.
Опис мікроструктури первісного фрескового тиньку
Десятинної церкви
Візуально: розчини від сірувато-кремового до бурого кольору, легкі,
пористі з численними гніздами і порами від рослинного наповнювача.
Під мікроскопом: в’язиво представлено мікрокристалічним карбонатом
кальцію з домішкою тонкодисперсного глинисто-карбонатного матеріалу
та ділянками крупнокристалічного кальциту. Часто карбонатною масою
з більш-менш крупними кристалами кальциту виконані частково або повністю пори і капіляри рослинного заповнювача, тобто відбулося заміщення рослинного матеріалу карбонатним.
Заповнювач в основному рослинний. Рідкі зерна (0,01– 0,05 мм) кварцу
та польового шпату оточені ізотропним обрамленням, інколи оплавлені
з кристалізацією кристобаліту у склофазі. Ці зерна є природною домішкою у вапняку, з якого випалювали вапно. Кількість мінерального заповнювача складає не більше 3 – 5% (фото 1).
Опис мікроструктури фрескового тиньку Софійського собору [2]
Візуально: рожева або бурувата міцна каменеподібна маса, яка не
піддається пробі на злам. Структура пориста, прорізана численними капілярами та канальцями. Трапляються залишки зотлілої соломи, шматочки деревного вугілля та дрібні уламки мінерального заповнювача темносірого та чорного кольорів, рідко — рожевої цем’янки.
Під мікроскопом: в’язиво — вапняне тісто, карбонатизоване та повністю
перекристалізоване за минулий час у карбонат кальцію. У мікрокристалічній кальцитній масі, прорізаній капілярами від зотлілого органічного
заповнювача, вкраплені дрібні уламки мінерального заповнювача — дрібні гострокутні шматочки осклянілої маси (шлаку) перева жно кремнеземного складу. Розмір зерен заповнювача становить від 2,0 мм до дріб’язку,
рівномірно розподіленого в масі.
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Фото 1. Мікроструктура фрески Десятинної церкви

Фото 2. Мікроструктура фрески Софії Київської
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Кількість заповнювача у розчині — 20 – 25%; шлак становить 15 – 20%
від загального вмісту в розчині.
Склад і структура уламків цього заповнювача неоднорідні. Зустрічаються шматочки, оплавлені більшою або меншою мірою, пористі, зі слідами
численних кратерів від пухирців газу, що нагадує структуру неосвітленої скломаси, шлаку або пемзи; ділянки, які містять до 50% склофази
з острівками оплавлених і розтрісканих зерен кварцу; збагачені основними окислами ділянки з більш чи менш чітко вира женою кристалізацією
силікатів і алюмосилікатів кальцію (фото 2).
Отже, наші дослідження не підтверджують аналогічності фрески
Х ст. Десятинної церкви та фрески ХІ ст. Софійського собору [5, с. 53].
Висновки
Десятинна церква — перша кам’яна мурована споруда на території
Київської Русі, на якій візантійськими майстрами впроваджувалась нова
технологія.
1. Перші уроки нової технології відбувались в кінці Х ст. на цій споруді. Тут були змуровані перші стіни, тут люди набували майстерності,
і це помітно на якості перших будівельних розчинів, починаючи від
цегли-сирця до випаленої цегли; від нещільних, нерівномірно змішаних
розчинів до надзвичайно міцних рецептур з подрібненою цем’янкою та
шлаком — оплавленим матеріалом.
2. Перші спроби оздоблення в техніці фрески — тиньк з фарбовим шаром на первісному муруванні: пориста глинисто-карбонатна маса невисокої міцності не має аналогів за своєю структурою і речовинним складом
ні в одній з київських пам’яток періоду ХІ – ХІІІ ст.
3. Аналогії з іншими пам’ятками, в тому числі з Софійським собором,
починаються пізніше, коли в міру розширення масштабів будівництва
храмів у Києві почався зворотний процес: майстри з інших храмів брали
участь в ремонтах та оздобленні Десятинної церкви протягом ХІ – ХІІ ст.
і до татарської навали [4, с. 448]. Тому ми тепер знаходимо в археологічних розкопах Десятинної церкви фрескові тиньки, подібні за технологією
виготовлення до Золотих воріт, Софії Київської, а також пам’яток ХІІ ст.,
в тому числі Кирилівської церкви [3, с. 124].
4. Висновки за результатами досліджень складу фрескових тиньків повинні базуватись тільки на основі аналізів проб, прив’язаних до місця
відбору.
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ДО СТВОРЕННЯ «АТЛАСУ СТАРОДАВНІХ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ТЕХНОЛОГІЙ»
Ю. М. Стріленко
С 70-х годов ХХ в. на Украине началось изучение составов древних строительных растворов на памятниках архитектуры периода Киевской Руси Х – ХІІІ вв.
Определен первичный состав древнерусских растворов и особенностей технологии их изготовлення. Впоследствии это послужило дополнительным датирующим признаком в процессе исследования памятников. Планируется издание
«Атласа древних строительных материалов», в котором первым будет раздел
о материалах каменных сооружений периода Древнего Киева Х – ХІІІ вв.
Since the 1970s the studies of the structure of ancient mortar sets has been carried out on the monuments belonging to the period of Kyivan Rus (10 –13th centuries).
The initial structure of these mortar sets and the peculiarities of producing them have
been determined. It served as an additional age determining indication for further investigation of the monuments. The edition of «The Atlas of Ancient Building Materials»
is planned, the first chapter of which will be devoted to the building materials of stone
edifices of Ancient Kyiv of the 10 –13th centuries.

Наприкінці 60-х ХХ ст. років група хіміків-технологів, які працювали у Науково-дослідній лабораторії Українського спеціального науковореставраційного виробничого управління, почала проводити комплексне
обстеження стану матеріалів пам’яток архітектури — деревини, мурувань, живопису. З 1970 року почалося широкомасштабне вивчення стародавніх будівельних розчинів періоду Київської Русі Х – ХІІІ ст. Технологиреставратори, які залучалися до обстеження стану матеріалів пам’яток,
вивчали і порівнювали стародавні будівельні розчини, використовуючи
для детальної діагностики їх складу сучасні методи аналізів — хімічний, мікрохімічний та петрографічний. Одержані результати несподівано призвели до наукового відкриття — встановлення первісного складу давньоруських розчинів та особливостей технології їх виготовлення.
З’ясувалося, що цем’янка — заповнювач давньоруських «рожевих» розчинів — в окремих кам’яних спорудах була спеціально виготовленою домішкою з подрібненого після обпалення лесовидного суглинку, а не з плінфи.
Згодом це стало датуючою ознакою в процесі дослідження кам’яних споруд доби Древнього Києва.
Роботу з дослідження стародавніх будівельних матеріалів і технологій
було продовжено в наступні роки на широкому спектрі пам’яток архітектури. Зразки розчинів до лабораторії передавали архітектори-реставратори
з усіх регіонів України.
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Вивчення специфіки технологічного процесу минулих часів для розробки технології реставрації стародавніх споруд потребувало комплексного дослідження будівельних матеріалів, тому з відібраних проб кожної
пам’ятки архітектури виготовлялись прозорі петрографічні шліфи для
визначення структури і складу будівельного розчину. Згодом невелика
лабораторія перетворилась на науково-технологічний відділ інституту
«УкрНДІпроектреставрація». Рекомендації, розроблені на основі досліджень первісних матеріалів пам’яток, все частіше застосовувались в практиці консерваційно-реставраційних робіт.
З доповідями про результати своєї роботи технологи-реставратори
неодноразово виїздили до Москви, почалися контакти з колегами-реставраторами Росії, Білорусії, країн Прибалтики, Середньої Азії. Вже тоді
з’явилися плани щодо систематизації результатів досліджень та створення «Атласу стародавніх будівельних матеріалів пам’яток архітектури».
Для проведення консерваційно-реставраційних робіт на пам’ятках
архітектури і визначення шляхів збільшення довговічності їх експлуатації до накопиченого досвіду почали звертатися спеціалісти різних галузей — архітектори, історики, мистецтвознавці, археологи, будівельники. Постало питання систематизації унікального матеріалу, архів якого
на сьогодні складається з технологічних розробок з питань проведення
консерваційно-реставраційних робіт, шліфотеки стародавніх будівельних
матеріалів з понад 10 000 прозорих шліфів, методик проведення комплексних аналізів в процесі обстеження пам’ятки — хіміко-петрографічних,
мікологічних, стратиграфічних та ін.
У 1996 році розпочалася давно задумана робота над створенням «Атласу
стародавніх будівельних матеріалів», головна ідея якої полягає в тому, щоб
поєднати історико-архітектурні дослідження з науково-технологічними.
Це дозволяє не тільки зафіксувати сучасний стан пам’ятки, а й уточнити
хронологічні етапи її будівництва і можливих реконструкцій, характер
і технологію первісного оздоблення.
Першу спробу такого комплексного узагальнення проведених досліджень було зроблено на прикладі однієї з найвизначніших пам’яток
ХІ ст. — Софії Київської. За останні роки майже завершено роботу над
загальним розділом «Атласу», де систематизовано найхарактерніші будівельні матеріали пам’яток України. Окрім мурувальних та тинькових
розчинів розглянуто стінові матеріали — плінфу, цеглу, різновиди природного каменю; охарактеризовано елементи будівельної кераміки — голосників, керамічних плит підлоги, черепиці.
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Наступним етапом планується створення розділу, де буде систематизовано матеріали щодо пам’яток періоду Київської Русі Х–ХІІІ ст.
Накопичено великий обсяг матеріалу для опрацювання «Атласу»
згідно з регіональною прив’язкою пам’яток, адже науково-технологічні
дослідження стародавніх розчинів проводилися не тільки на пам’ятках
України, а також в Росії і Білорусії, тобто на території Київської Русі
Х–ХІІІ ст. Треба, щоб ці дослідження стали доступними для багатьох
фахівців, які працюють у сфері охорони та дослідження нашої культурної спадщини.
Робота над створенням «Атласу» триває у Науково-дослідному інституті пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України.
НДІ пам’яткоохоронних досліджень
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ОБСЕРВАТОРНА ГІРКА В м.. КИЄВІ:
ДОСВІД ВЗЯТТЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК
ВИЗНАЧНОГО МІСЦЯ ЯК КОМПЛЕКСНОГО
ОБ’ЄКТУ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Л. В. Томілович
Статья посвящена комплексному памятнику (ландшафта, истории, археологии, архитектуры и градостроительства, науки и техники) «Обсерваторная
горка», ее истории и культурно-просветительскому потенциалу. Подчеркнута
актуальность территориального подхода к объектам историко-культурного наследия на современном этапе.
The article is devoted to the complex monument (of landscape, history, archeology, architecture and town-planning, science and engineering) of «Observatorna
hill», to its history, cultural and educational potential. The topicality of the territorial
approach to the objects of historical and cultural heritage is underlined in the article.

Сучасний світовий рівень пам’яткоохоронної справи передбачає територіальний підхід до охорони об’єктів історико-культурної спадщини.
Світова практика ще в 60-ті рр. ХХ ст. дійшла висновку про доцільність
охорони не окремих об’єктів або комплексів, а певних локалітетів (менших
чи більших). Це знайшло відображення у Венеціанській Хартії 1964 р.,
Паризькій конвенції 1972 р., рекомендаціях Генеральної Конференції
Організації Об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури 1976 р.
Закон України «Про охорону культурної спадщини» розроблявся в руслі
цих загальносвітових тенденцій. В ньому подається визначення терміну
«історичний ареал населеного місця», а у класифікації об’єктів культурної
спадщини за типом подано термін «визначне місце». На жаль, на практиці
застосування останнього, особливо стосовно не окремих об’єктів (поле
битви, наприклад), а комплексних пам’яток, не набуло широкого застосу вання. В запропонованій статті розглядається приклад взяття на облік
комплексної пам’ятки (ландшафту, історії, археології, архітектури та
містобудування, науки і техніки) за видом, визначного місця за типом
«Обсерваторна гірка».
Обсерваторна гірка розташована у Шевченківському районі, є природним підвищенням Старокиївської гори. Сама ж Старокиївська гора, на
якій був розташований дитинець стародавнього Києва та ремісничий посад «Копирев кінець», являє собою виступ плато високого берега Дніпра,
обмежений зі сходу стрімким схилом в бік Подолу, а з півночі і почасти
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заходу — Кожум’яцьким яром. Територія пам’ятки обмежена вулицями
Ю. Коцюбинського, Гоголівською, Воровського, Обсерваторним пров.
Мікрорайон знаходиться в Старо-Київському тектоноблоці з сумарним неоген-четвертичним підняттям 150–170 м. В геоморфологічному
відношенні ця ділянка розташована на вододільному плато між долинами Дніпра та Либеді, а також займає частину лівого схилу долини Либеді.
Територія розчленовується нині засипаними ярами Обсерваторним та по
вул. О. Гончара, а також забудованою долиною струмка Скоморох, лівого
притоку Либеді, відведеного у підземний колектор. Ландшафт складний, зі
значним перепадом висот.
Абсолютні відмітки дуже розчленованої поверхні мікрорайону коливаються від 175–180 м на вододілі до 130–137 м в долині Либеді. Природний рельєф вододільного плато до схилу Либеді — т. зв. Обсерваторна гора
(170 м абс.) підрізана з південного схилу для забудови колишньої книжкової фабрики (тепер — офісний центр «Ренесанс»). Всі балки і яри схилу
засипані і сплановані. Для Обсерваторної гори, особливо у ХІХ ст., були
характерні зсувні процеси, оскільки в той час вона не була укрита зеленими насадженнями. На сьогоднішній день зсувні процеси спостерігаються
в районі вул. Обсерваторна 1/3, де у 1980-ті рр. було розпочато і дотепер не
закінчено будівництво Дитячої урологічної клініки. Однією з причин, що
сприяє зсувним процесам, є близьке від поверхні залягання бурих глин.
У ландшафтному відношенні гірка складається з двох контрастних
частин: верхня — пологе плато, на якому розташований комплекс Астрономічної обсерваторії, та нижня — його схили, на окремих ділянках терасовані, зі значним перепадом висот. Територія гірки має значні зелені
насадження: вони зростають на території колишніх житлових садиб, території клінічної лікарні, санаторію, обсерваторії; також потопає в зелених
насадженнях і окрема рекреаційна зона — Павлівський сквер. Серед насаджень зустрічаються як фруктові дерева (яблуні, вишні, абрикоси), так
і не фруктові — липи, дуби, клени, тополі, каштани, осики, навіть сакура.
Обсерваторна гірка є комплексним об’єктом, в основі якого знаходиться природний ландшафт. Саме він визначив розпланувальну структуру,
містобудівні та змістовні акценти мікрорайону.
Обсерваторна гірка є природним підвищенням Старокиївської гори,
на якій сформувалося історичне ядро стародавнього Києва. У VIII – IX ст.,
коли городище займало лише невелику територію на північному боці
Старокиївської гори, на решті її території розташовувався курганний могильник. Ймовірно, Обсерваторна гірка входила до території цього некрополя. Тож невипадково саме цю місцевість літописи і окремі дослідники
пов’язують з місцем легендарного поховання великого київського князя
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Олега (912 р.). Вперше цю точку зору висловив професор П. Г. Лебединцев
у 1879 р. 1 Думки сучасних вчених з цього приводу досить розбіжні. Вірогідність розташування «Олегової могили» не на Щекавиці, а в іншому місці припускають академіки Б. О. Рибаков та П. П. Толочко.
У Х–ХІ ст. місто розростається, і Обсерваторий пагорб стає частиною
літописного ремісничого посаду «Копирева кінця». Походження назви
не з’ясоване. Стародавній Копирев кінець — другий за величиною після
Подолу торговельно-ремісничий посад давнього Києва — займав мисоподібне плато, яке простягалось від Львівської площі на північний захід
в бік Подолу та Дніпра. Центральною частиною цього посаду був Вознесенський узвіз. Копирев кінець був обмежений стрімкими ярами і штучними земляними укріпленнями, залишки яких виявлені в районі Кудрявської вулиці. Копирев кінець мав посадибну міську забудову. На території
посаду знаходились два храми — св. Симеона та св. Іоана 2. На місці нинішньої Академії мистецтв та поліклініки учених у 80-х рр. ХІІ ст. розташовувалась резиденція київських князів — т. зв. «Новий княжий двір» 3.
Після монгольського нашестя середини ХІІІ ст. політичний центр Києва перемістився на Поділ, а населення і забудова Старокиївської гори
значно порідшали. Проте осередки життя існували на схилах балок та
ярів поблизу невеличких ручаїв і річок 4.
У пізньосередньовічні часи (XVII –XVIII ст.) місцевість почали називати Кудрявцем. Назву пов’язують з величезною кількістю кущів і чагарників, що «кудрявилися» схилами ярів і урочищ. Додамо, що спочатку Кудрявцем називалася тільки частина Глибочицької долини, розташована в
районі нинішнього Кудрявського узвозу 5. Пізніше назва поширилась на
всю нагірну місцевість від Вознесенського узвозу вздовж вулиці Артема
до Лук’янівки. Заселення Кудрявця у пізньому середньовіччі не мало регулярного характеру, що відображає план м. Києва, складений полковником І. Ушаковим у 1695 р.6
1
Лебединцев П. Г. К материалам для исторической топографии Киева // Чтения в церковноархеологическом обществе при Киевской духовной академи. — Вып. 10. — К., 1910. — ; Лебединцев П. Г. Какая местность в древности наывалась Олеговой Могилой? // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. — Кн. І. — К., 1879. — С. 22 – 27.
2
Толочко П. П. Історична топографія Стародавнього Києва. — К., 1972. — С. 138 –147. Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. — К., 1874. Петров Н. И.
Историко-топографические очерки древнего Киева. — К., 1897.
3
Івакін Г. Ю., Гончар В. М., Сиром’ятников О. К. Дослідження оборонних споруд ХІ –XVII ст.
Копиревого кінця у 1998 р. // Археологічні відкриття в Україні. 1998 –1999 рр. — К.: ІА НАН України,
1999. — С. 10 –11.
4
Івакін Г. Ю. Історичний розвиток Києва XIII — середини XVI ст. — К., 1996.
5
Петров Н. И. Историко-топографические очерки древнего Киева. — К., 1897.
6
Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. Историко-архитектурный
очерк. — К., 1982.
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З плану видно, що місто закінчувалось за Львівськими воротами, які
знаходились поблизу сучасної Львівської площі. Далі показано хутори
і млин в оточенні лісу. Заселення обмежувалось «дорогой Кожемяками
на Львовскую дорогу», яка проходила трасою сучасної Глибочицької вулиці. Територія між цією дорогою та дорогою до Кирилівського монастиря охарактеризована автором плану так: «Сие место крепкое. От Киева
до Кирилловского монастиря бояраки и заразы и ущелья». На захід від
Львівських воріт за місто йде дорога. Її початковий відтинок в майбутньому став сучасною вулицею Артема.
Землі, розташовані між Старим Києвом та Подолом, здавна мали
військово-стратегічне значення. В першій третині XVIIІ ст. це спонукало
до зведення тут оборонних споруд.
У 30-х рр. XVIIІ ст., коли йшла підготовка до чергової війни з Кримським ханством та Османською імперією, оборонним будівництвом у Києві керував головнокомандувач російської армії фельдмаршал Б.-К. Мініх. За його вказівкою було підсилено старі укріплення на Дніпровських
кручах, а також проведено нову лінію по пустищах, гаях та буєраках
у районі Кудрявця.
Один з відтинків валу, починаючись від старих укріплень давньоруських часів і у районі Львівської площі, прямував на південний схід.
В районі сучасних будинків № 20 та № 22 по вул. Воровського вал ламаною
лінією повертав на північ, огинаючи пагорб, де пізніше було розташовано
Астрономічну обсерваторію (укріплення (т. зв. Мініхові вали) частково
збереглися на території комплексу обсерваторії до сьогодні). Фрагменти
укріплень початку XVIIІ ст. в добре збереженому вигляді існували ще
в другій тертині ХІХ ст. Вздовж лінії «Мініхового валу», що починається від Львівської площі, було прокладено початковий відтинок вулиці
Воровського. Писемні джерела зазначають, що будинок Астрономічної обсерваторії було споруджено «на західному бастіоні стародавнього
укріплення Києва, неподалік від Житомирської застави» 7.
В кінці XVIIІ ст. було розроблено проект нового плану Києва. Передбачалося розмістити нові житлові квартали на південний захід від старого
міста. В районі, який є предметом нашого дослідження, планувалося розташувати «кварталы для деревянных обывательских строений». Проект
не було реалізовано 8.
До 40-х рр. ХІХ ст. Кудрявець був передмістям Києва. «По склонам
Кудрявца, — писав у видрукованому на поч. ХХ ст. путівнику дослідник
7
Цит. за працею: Шулешко І. Історично-аріхтектурна довідка на пам’ятку архітектури та історії
національного значення — будинок астрономічної обсерваторії за адресою: вул. Обсерваторна, 3. —
К., 2004 // Фонд науково-проектної документації КНМЦ по охороні пам’яток, ф. Ки. 2а, спр. 803.
8
Шулешко І. Історично-аріхтектурна довідка… — С. 7.
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Києва К. Шероцький, — до ХІХ в. были разбросаны живописные укринские хатки, дополнявшие картину старого Киева, и митрополичий замок.
Это поселение принадлежало Михайловскому монастырю: центром поселка была церковь Вознесения, давшая имя нынешнему Вознесенскому
спуску. При нем стояла школа, необходимая принадлежность всех церквей старой Украины» 9.
Ще тривалий час місцевість залишалась майже безлюдною, однак на
поч. ХІХ ст. це вже не був суцільний пустир: тут розташовувалось декілька приватних хуторів та зрідка поселення найбіднішого люду. Первинне
заселення мало переважно хаотичний характер.
Поштовхом до більш інтенсивного освоєння територій у північнозахідному і західному напрямках від старого центру Києва стало спорудження Нової Печерської фортеці, роботи по зведенню якої було розпочато у 1830-х рр. Тоді центр міста з Печерська знову повернули до Старого
Києва, а печерських обивателів почали переселяти в інші міські райони.
У 1833 р. було затверджено новий план м. Києва, у 1834 р. — «Положення
про устрій м. Києва», а у 1837 р. — розробленний архітектором В. І. Беретті генеральний план забудови Києва, який передбачав злиття Печерська,
Верхнього міста і Подолу в єдине ціле та впорядковане заселення міських земель 10. Відповідно до цього плану, на північний захід від Львівської
брами було розплановано сітку вулиць, які в офіційних документах почали іменуватися «окремим Лук’яновським кварталом». Цей квартал поклав початок планомірному заселенню нового Київського передмістя —
Лук’янівки.
У першій половині ХІХ ст. в районі вул. Гоголівської, Некрасівської,
Павлівської селилися відставні солдати, тому ця місцевість отримала назву Солдатська слобідка 11. Чергова хвиля заселення цієї території припадає на 40 – 50-ті рр. ХІХ ст., коли В. Беретті було створено план забудови цієї частини Старокиївської гори і за його ж проектом побудовано
Астрономічну обсерваторію Київського університету ім. Св. Володимира
(1841–1845 рр.) (другу на Україні). З цим науковим закладом була пов’язана
діяльність В. Ф. Федорова, засновника і першого директора, А. П. Шидловського, чл.-кор. Петербурзької АН, чл.-кор. Петербурзької АН М. Хандрикова, Р. Фореля, С. Всехсв’ятського, А. Богородського та інших вчених.
Основними напрямками досліджень були астрономія, метеоритна астрономія та фізика сонця 12.
9
Шероцкий К. В. Киев. Путеводитель. — К., 1917. Репринтне відтворення. — К., Кобза, 1994. —
С. 357 – 358.
10
Бутнік-Сіверський Б. С. Архітектор Беретті в Києві. — К. — Львів, 1947.
11
Вулиці Києва. Довідник. — К., 1999. — С. 282.
12
Казанцева Л., Кислюк В. Київське вікно у Всесвіт. — К., Наш час, 2006. — С. 68 –150.

___ 209

Розділ ІІ

1. Фрагмент плану Києва.
1865 р.

2. План м. Києва.
1923 р. Викопіювання
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3. Житловий будинок по вул. Гоголівській, 30

4. Вид на Павлівський сквер, будинки №№ 34, 32в по вул. Гоголівській
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5. Павлівський сквер

6. Територія Астрономічної обсерваторії
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7. Т. зв. Мініхові вали на території Астрономічної обсерваторії

7. Будинок по вул. Воровського, 26

___ 213

Розділ ІІ

Одночасно з початком діяльності обсерваторії сформувалася Обсерваторна вулиця, та й саму гору почали іменувати Обсерваторною (а яр,
який відділяв її від району Львівської площі і який було засипано лише на
початку ХХ ст., дістав назву Обсерваторного яру). Тоді ж почали формуватися й інші прилеглі вулиці, що їх намічено на плані 1837 р.: БульварноКудрявська, Кадетський пров. (суч. Гоголівська), Іванівська (суч. Тургенівська) та ін. Починається освоєння і благоустрій території, яка спричинила
значні труднощі при забудові внаслідок свого обривчастого характеру та
складної гідрографії. Але саме тому земля тут коштувала недорого і купити досить значну ділянку для забудови можна було за прийнятною ціною,
відповідно, придбати її міг дозволити собі навіть не дуже заможний киянин. Починаючи з 1845 р. на Обсерваторну гору починають масово переселятися мешканці Подолу, що постраждали від чергової катастрофічної
повені. З останньої чверті ХІХ ст. на нових вулицях починається будівництво т. зв. «прибуткових будинків» 13. Тут оселяється в першу чергу інтелігенція: письменники, музиканти, вчені, лікарі, адвокати, журналісти
тощо. В результаті склалася унікальна за культурним мікрокліматом дільниця, яка має великий історико-меморіальний потенціал: майже кожен
будинок тут заслуговує бути відзначеним меморіальною дошкою.
Багато будинків мають і безперечну естетичну цінність: забудова цієї
місцевості велась в основному в кінці ХІХ — на початку ХХ ст., зокрема у
стилі «модерн», і в районі Обсерваторної горки працювали такі видатні
архітектори, як В. Ніколаєв, П. Спарро, А. Краусс, М. Гарденін, В. Риков та ін.
До кін. ХІХ — поч. ХХ ст. відноситься і збережена забудова цієї місцевості, яка створює своєрідне природно-історичне середовище: вул. Ю Коцюбинського, 9 — лікарня Лютеранської громади, 1913 р.; вул. Гоголівська, 34 — міська садиба, 1890-ті рр. (тут жив відомий радянський зоолог
і зоограф, професор Київського університету Артоболевський (1874 –1952);
мешкав український поет та журналіст П. Тулуб, виросла його дочка,
у майбутньому відома письменниця З. Тулуб. Гостями П. Тулуба бували
І. Франко, А. Тесленко, М. Горький); вул. Гоголівська, 32 — міська садиба,
1894 р. — поч. ХХ ст. (комплекс, що складається з трьох будинків); вул. Гоголівська, 30 — міська садиба, кін. ХІХ ст., арх. М. Горденін; вул. Гоголівська, 28 — міська садиба (в ній мешкав відомий український художникпейзажист В. Д. Орловський, протягом 1883 –1912 рр. мешкав відомий
український художник М. К. Пимоненко. Гостями В. Орловського були
13
Шулешко І. Історично-аріхтектурна довідка на пам’ятку архітектури та історії національного значення — будинок астрономічної обсерваторії за адресою: вул. Обсерваторна, 3. — К., 2004 //
Фонд науково-проектної документації КНМЦ по охороні пам’яток, ф. Ки. 2а, спр. 803.
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В. Васнєцов, М. Нестеров, М. Врубель, М. Мурашко, С. Свєтославський,
І. Рєпін, який приводив з собою свого учня В. Сєрова, Старицькі, Тобілевичі, І. Франко) 14; вул. Гоголівська, 26 — міська садиба, кін. ХІХ ст.;
вул. Воровського 26 — кол. будинок Народної аудиторії, кін. ХІХ — поч.
ХХ ст. (початково був збудований за проектом арх. М. Бєлелюбського
у 1895 р., капітально перебудований за проектом арх. В. Рикова; в його лекційних і актових залах влаштовувались загальноосвітні лекції, проводились музичні вечори, організовані В. Лисенком; 1918 –1920 рр. тут містився театр ім. Лесі Українки, ініціатором створення якого був П. Тичина);
Воровського, 24 — перше комерційне училище, арх. Г. Шлейфер (1897 р.,
надбудова 1920 – 30-х рр.; деякий час, до 1903 р. тут знаходились аудиторії
Київського політихнічного інституту); вул. Воровського 20 — Дитяча лікарня Товариства надання допомоги хворим дітям (1897 – 98 рр., збудована
за проектом арх. М. Артинова коштом благодійників, найбільшим з яких
був Л. Бродський; в різний час тут працювали видатні лікарі); вул. Обсерваторна, 2 — колишній будинок Жіночої торгової школи, побудованої на
кошти відомого мецената М. Терещенка у 1902 р. арх. П. Голландським;
вул. Обсерваторна, 5 — житловий будинок останньої чверті ХІХ ст.,
в якому мешкав П. Житецький, чл.-кор. Всеросійської АН, вчений і педагог; вул. Обсерваторна, 3 — комплекс Астрономічної обсерваторії
Київського університету св. Володимира, 1841–1845 рр.
У підніжжя та частково на схилах Обсерваторної гірки розташований Павлівський сквер, територіально пов’язаний з гіркою, хоча історично розвиток цієї території до поч. ХХ ст. йшов дещо в іншому напрямку.
Через топографічні особливості — яри з великим перепадом висот — ця
територія довгий час залишалась незаселеною. На мапі 1863 р. на місці
сучасного Павлівського скверу позначено невелике кладовище Анатомічного театру, на мапі 1914 р. — незабудована зелена ділянка, і тільки на мапі
1923 р. тут позначено розпланований сквер, який був утворений на місці
занедбаного цвинтаря та колишнього сміттєзвалища. За окремими спогадами сучасників, він був розбитий за наказом М. Постишева, оскільки у будинку кол. Лютеранської лікарні в той час мешкала його родина,
і благоустрій прилеглої ділянки був проведений з метою покращення їх
умов проживання. Але документально ці свідчення підтвердження на
цей час не знайшли. Ймовірно, упорядкування цієї території — ініціатива мешканців прилеглих будинків у перші післяреволюційні роки на
поч. 20-х рр. ХХ ст.
14
Коржова М., Малаков Д. Садиба Орловського В. Д. 1892, в якій проживав Пимоненко М. К. //
Звід пам’яток історії та культури України. Київ. — Кн. І. — Ч. ІІ. — К., 2004. — С. 1091–1092.
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У радянську добу територія Обсерваторної гірки зазнала значних змін.
Хоча комплекс обсерваторії продовжував функціонувати і використовуватись за призначенням, як і житлові будинки, що з колишніх «прибуткових» перетворилися на «комуналки», спостерігаються значні втрати і
перебудови. Так, був значно розбудований комплекс кол. Лютеранської
лікарні — у 1930 – 70-х рр. з’явились нові корпуси 15. Колишня садиба
В. Орловського та М. Пимоненка була перетворена на дитячий санаторій
«Салют» 16. У 1980-х рр. почалося будівництво дитячої урологічної клініки по вул. Обсерваторній 1/3. Її будівля, яка до цього часу залишається
недобудованою, не відповідає за своєю висотою та об’ємом параметрам
історичної забудови Обсерваторної гірки, а окрім того, перекрила історичний прохід з вул. Обсерваторної до Астрономічної обсерваторії. У кін.
1970-х рр. на розі вулиць Воровського та Гоголівської було зведено багатоповерховий будинок проектного інституту «Гіпроцивілпромбуд», який
є дисонуючою будівлею цього історичного кварталу — ні за масштабом,
ні за стилістикою він не відповідає природному та історичному середовищу. У 1965 – 67 рр. при будівництві складу паперу книжково-журнальної
фабрики по вул. Воровського, 24 було підрізано гору, що призвело до зміни
історичного ландшафту і спричинило зсувні явища. Будинки громадського призначення значною мірою змінили свій характер і фунціональне використання: так, колишнє перше комерційне училище було перетворено
у 1930-ті рр. на торгово-комерційний технікум, а у післявоєнні часи — на
книжково-журнальну фабрику; на поч. 2000-х рр. тут була Торгова палата,
а після значної реконструкції та перебудови — офісний центр «Ренесанс».
Поряд з комплексом обсерваторії (вул. Обсерваторна, 3) у 1960-ті рр. почали зводити гаражі, які за останні роки були частково надбудовані та
перетворені на готель.
Досить значними були і втрати цієї історичної місцевості: у 1934 р. була
знищена греко-католицька церква, яка розташовувалась по вул. Коцюбинського, 10, також у 1930-ті рр. знесено Спасо-Преображенську єдиновірчу
церкву, розташовану по вул. Обсерваторна, 11. У 1991 р. було знищено пожежне депо, збудоване у 1899 –1901 рр. (арх. М. Артинов), яке знаходилось
на перетині Обсерваторної та Бульварно-Кудрявської (Воровського) вул. 17
Воно було одним з містобудівних акцентів мікрорайону і однією з небагатьох будівль такого типу, що залишалися у Києві.
15
Григор’єва Т., Скібіцька Т. Лікарня євангелістської лютеранської громади 1913, в якій працював Іванов В. М. // Звід пам’яток історії та культури України. Київ. — Кн. І. — Ч. І. — К., 1999. —
С. 515 – 516.
16
Коржова М., Малаков Д. Садиба Орловського В. Д. 1892, в якій проживав Пимоненко М. К. //
Звід пам’яток історії та культури України. Київ. — Кн. І. — Ч. ІІ. — К., 2004. — С. 1091–1092.
17
Проценко Л. Пам’ятки Києва, знищені у ХХ ст. — К.: Вид-во кооп. «Картінформ», 1991.
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Але попри ці втрати Обсерваторна гірка в цілому зберегла притаманний їй традиційний характер середовища і розпланування, що історично
склалися.
Предметом охорони є загальна планувальна мережа, ландшафт, традиційний характер середовища, а також складові, розташовані на території
пам’ятки:
частина пам’ятки археології місцевого значення «Культурний шар
Копирева кінця» (ХІ – ХІІІ ст.) (рішення київського міськвиконкому від
17.11.87 р. № 1112);
вул. Ю. Коцюбинського, 9 — лікарня Лютеранської громади, 1913 р. —
пам’ятка історії, архітектури і мітобудування місцевого значення (рішення київського міськвиконкому від 27.01.70 р. № 159, рішення київського
міськвиконкому від 21.02.86 р. № 49);
вул. Воровського, 20 — дитяча лікарня Товариства надання допомоги
хворим дітям, 1897 –1898 рр. — пам’ятка архітектури та містобудування,
історії місцевого значення (рішення київської міськради від 17.01.2000 р.
№ 42, охор. № 317);
вул. Воровського, 26 — Народна аудиторія, кін. ХІХ — поч. ХХ ст. —
пам’ятка архітектури та містобудування, історії місцевого значення (рішення київського міськвиконкому від 22.11.82 р. № 1804, охорон. № 22);
вул. Гоголівська, 34 — міська садиба, 1890-ті рр. — щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини (наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.09.08 р. № 53);
вул. Гоголівська, 32 — міська садиба, 1894 р. — поч. ХХ ст. (комплекс,
що складається з трьох будинків) — щойно виявлений об’єкт культурної
спадщини (наказ Головного управління охорони культурної спадщини
від 25.09.06 р. № 53);
вул. Гоголівська, 28 — міська садиба, в якій мешкав відомий український художник-пейзажист В. Д. Орловський, протягом 1883 –1912 рр.
мешкав відомий український художник М. К. Пимоненко — пам’ятка історії місцевого значення (рішення київського міськвиконкому від 30.07.84 р.
№ 693);
вул. Обсерваторна, 3 — Обсерваторія, 1841–1845 рр. — пам’ятка історії, архітектури та містобудування архітектури національного значення
(постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.79 р. № 442, охорон. № 890).
вул. Обсерваторна, 3 — Комплекс «Астрономічна обсерваторія Київського університету св. Володимира», 1841–1860-ті рр. — пам’ятка архітектури та містобудування, науки і техніки місцевого значення (наказ
Міністерства культури і туризму України від 16.06.07 р. № 662/0/16-17).
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Обсерваторна гірка є унікальним природно-культурним утворенням з великим культурним і рекреаційним потенціалом. З одного боку,
це унікальний фрагмент історичного ландшафту, що зберігся принаймні з давньоруських часів (а можливо, і з більш ранніх) і простежується на всіх історичних мапах, починаючи з плану Ф. Ушакова 1695 р.
З іншого боку, місцевість зберегла історико-культурне середовище
сер. ХІХ — поч. ХХ ст. з історичним розплануванням, забудовою, традиційним характером середовища, атмосферою того часу і великою насиченістю пам’ятками археології, архітектури та містобудування, історії,
садово-паркового мистецтва і має реальні перспективи збільшення її
культурного потенціалу, зокрема через закріплення за нею рекреаційної
і культурно-просвітницької функцій.
На завершення хотілося б згадати про значення громадської ініціативи у збереженні історико-культурної спадщини. Саме завдяки діяльності
ініціативної групи територіальної громади м. Києва, яку склали головним
чином самі мешканці будинків, розташованих в районі Обсерваторної
гірки, було розпочато процес взяття на облік цього об’єкта. Та ж ініціативна група протягом майже двадцяти років відстоює цю історичну місцевість від зазіхань забудовників, які неодноразово намагались знести
історичну забудову кін. ХІХ — поч. ХХ ст., ущільнити її, забудувати територію Павлівського скверу сучасними хмарочосами. Головне управління
охорони культурної спадщини підтримало ініціативу громадськості міста і розпочало роботу з подання відповідних пропозицій про внесення
Обсерваторної гірки як комплексної пам’ятки до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 16.06.07 р. № 662/0/16-17 об’єкт отримав статус
пам’ятки місцевого значення (охорон. № 434/0 КВ).
НДІ пам’яткоохоронних досліджень
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