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Баюк В. Г.
(Луцьк)

ПЕРСПЕКТИВА СТВОРЕННЯ КУЛЬТОВОМУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСУ ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ
КАФЕДРАЛЬНОГО КОСТЕЛУ СВЯТИХ АПОСТОЛІВ
ПЕТРА І ПАВЛА У ЛУЦЬКУ
У статті подається інформація про перспективи розвитку підземної
частини Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла у
Луцьку. Коротко подані історичні дані та архітектурний опис споруди,
а також детально, по окремих приміщеннях, намічено перспективний
план їх розвитку. Пропонується до здійснення ряд інженерних, ремонтнореставраційних та науково-музейних заходів, метою яких є створення у
підземній частині костелу Петра і Павла культово-музейного комплексу із
максимально можливим відновленням елементів первісної середньовічної
споруди та застосуванням сучасних можливостей у сфері туристичного
обслуговування.
Ключові слова: Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і
Павла, Луцьк, орден єзуїтів, культово-музейний комплекс.

Величний комплекс Костел Святих Апостолів Петра і Павла
(рис. 1) та єзуїтський колегіум (або ж школа, навчальний заклад)
спорудили у Луцьку представники одного із наймогутніших
католицьких орденів епохи середньовіччя – отці єзуїти. Орден
єзуїтів – Товариство Ісуса був заснований в 1534 році Ігнатієм
Лойолою. Основною метою єзуїтів був захист і проповідування
римо-католицької віри. Єзуїти працювали місіонерами, служили
духівниками придворних багатьох князів чи вельмож. Згодом до цих
видів їх діяльності додалась організація різного виду шкіл.
Єзуїти з’явилися у Луцьку на початку ХVІІ ст. на запрошення
єпископа Мартина Шишковського. У 1609 р. польський король
Сигизмунд ІІІ Ваза надав ордену привілей на будівництво костелу.
Закладка наріжного каменю урочисто відбулася 16 липня 1616 р. за
участі єпископа Павла Волуцького та головного архітектора проекту
єзуїта Джакомо Бріано. Існує легенда, що єпископ Павло Волуцький
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не тільки освятив наріжний камінь, але і виніс при закладанні
фундаменту костелу на власних плечах 12 кошиків землі на честь
12-ти апостолів. Інша легенда пов’язана з самим проектом храму. На
проекті було накреслено дві різних за формою основи завершення веж:
чотирикутна і восьмикутна. Існує легенда, що Генерал ордену Єзуїтів
мав, за задумом архітектора, вибрати один з цих варіантів, однак він
цього не зробив, бо не помітив різниці, а присутні не наважились
йому підказати. Іншою причиною неоднаковості башт могла бути їх
перебудова після однієї з пожеж.
Архітектором проекту храму вважається Джакомо Бріано,
який збудував подібні храми у Львові та Острозі. Припускають, що
Бріано лише вніс значні зміни у вже існуючий проект. Закінчував
будову костелу вже інший архітектор Матій Маік. Однак це не єдині
архітектори, що зводили костел. При відбудові після численних пожеж
та при перетворенні костелу в кафедральний працювало ще декілька:
єзуїти – архітектори Андрій Агори та Павло Гіжицький.

Рис. 1. Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і Павла
(сучасний вигляд)

Освячення храму на честь Святих Апостолів Петра і Павла
відбулося у 1639 р., через 23 роки будівництва. Тому, в архітектурі
костелу поєдналися декілька стилів: ренесанс із характерними для
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Волині елементами готики, бароко та класицизм. В декоруванні
інтер’єру костелу переважають два архітектурні стилі або ж окремі їх
види: бароко і класицизм.
Серед костелів східних єзуїтських провінцій луцький є найбільшим. Разом з баштами він має в плані розміри 39х53 м. Висота
споруди від підлоги нав до хреста над куполом 40,25 м. Висота
хреста – 1,80 м. Підвали заглиблені на 6 м.
На даний час храм є діючим Кафедральним собором Луцької
дієцезії Римсько-Католицької Церкви, у підземній його частині
адміністрація заповідника спільно із дієцезією проводять підготовчі
роботи до реалізації комплексного проекту реставрації та культовомузейного пристосування споруди.
Перспективний план розвитку підземної частини кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла розроблений науковим
відділом Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
спільно з Луцькою дієцезією римсько-католицької церкви.
У складі документу пропонується до здійснення ряд інженерних,
ремонтно-реставраційних та науково-музейних заходів, метою яких
є створення у підземній частині костелу Петра і Павла культовомузейного комплексу із максимально можливим відновленням
елементів первісної середньовічної споруди та застосуванням
сучасних можливостей у сфері туристичного обслуговування.
Спираючись на специфіку пам’ятки, розроблено завдання стосовно
інженерних, ремонтно-реставраційних та науково-музейних робіт та
заходів окремо для кожного з нині доступних приміщень підземного
комплексу, які, у свою чергу, поєднані у єдину логічну схему
культово-музейного комплексу підземель. Окрім текстової частини
на основі актуального стану комплексу зроблено спробу візуалізувати
приміщення, опираючись на специфіку та перспективне використання
кожного із них (Рис. 2).
Дворівневі підземелля костелу Петра і Павла відмічені слідами
неодноразових перебудов, однак розпланувальна структура їх в своїй
основі залишилася незмінною з часу побудови.
Композицію внутрішнього планування верхнього рівня підземель
можна віднести до змішаної, адже тут наявні анфіладна та однобічна
коридорні системи.
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Рис. 2. План підземного комплексу костелу
Петра і Павла у Луцьку

Центральна частина верхнього рівня підземелля належить
зимовому (теплому) костелу, який розташований безпосередньо під
пресвітерієм наземного костелу. Розпланувальна системи зимового
костелу – анфіладна. Тут взаємопов’язані приміщення послідовно
згруповані одне за одним, а їхні входи розміщені по одній осі. Для
цієї розпланувальної системи характерне розташування декількох
великих приміщень в центрі, решта приміщень групуються навколо
них. Анфіладу підземелля послідовно складає ряд приміщень:
приміщення з каплицею Магдалени Тализіної (З), трапезна зимового
костелу (Ж), притвор зимового костелу (В), зимовий костел (Г),
коридор до підземель кляштору Е).
Однобічну коридорну систему розпланування приміщень
можна спостерігати в південній та північній частинах верхнього
рівня підземелля. В південній частині довгий коридор комплексу,
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що сполучає підземелля костелу і підземелля кляштору (Е) з одного
(північного) боку сполучається із: захристією зимового костелу (Д),
зимовим костелом (Г) та південно-західною камерою. Аналогічна
система розпланування присутня і в північній частині верхнього
рівня підземелля, де по коридору-галереї з одного (південного)
боку примикають приміщення Колодяжної башти (К) та видовжене
приміщення з каплицею Магдалени Тализіної (З), яке в трьох місцях
сполучається з коридором-галереєю.
Всі приміщення верхнього рівня підземелля нетиньковані.
Нижче пропонуємо архітектурний опис приміщень підземної
частини комплексу із перспективним планом проведення робіт.
Притвор зимового костелу (В) в плані прямокутний розміром:
10,00х7,41 м. У кожній стіні приміщення розташований аркоподібний
вхід, який сполучає притвор: із заходу з видовженою в плані камерою,
південна частина якої на даний час виконує роль вхідного тамбуру (Б),
зі сходу – із симетричною, за своїм розташуванням камерою, із
півночі – із трапезною зимового костелу (Ж), з півдня – із зимовим
костелом (Г).
Над аркою входу до тамбуру розміщено аркоподібну нішу
значної глибини. Вхід до нави зимового костелу оформлений у вигляді
урочистого порталу. Архітектурна композиція порталу включає в себе
наличник у вигляді підтримуваної двома пілястрами арки, що утримує
широкий профільований карниз, який, у свою чергу, завершується
розкрепованим (розірваним) трикутним сандриком. По обидва боки
від порталу в симетричних аркоподібних нішах встановлено по два
спарованих декоративних вікна з арковими перемичками. На вікнах
збереглися металеві решітки. Перекриття приміщення притвору –
циліндричного типу.
Пропоноване використання приміщення: як виставковий зал, що
висвітлює історію розчистки та досліджень підземного комплексу
шляхом розміщення інформації та ілюстративного матеріалу про
історію досліджень пам’ятки (фото ряд, ілюстрації, текстівки,
інструменти, робочий та захисний одяг, тощо).
Зимовий костел (Г) – в плані видовжене по осі північ-південь
приміщення загальним розміром 14,40х11,01 м, що складається з
нави та вівтаря, які розділені вівтарною перегородкою. Перегородка
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не примикає до бокових стін, лишаючи проходи по боках. В її центрі
розміщено високий і широкий проріз із арковим завершенням.
Приміщення зимового костелу сполучається: з північного боку –
із притвором костелу (В), з південного – із коридором до підземель
кляштору (Е), зі східного боку – з захристією (ризницею) зимового
костелу (Д).
Первісно стіни, перекриття та вівтарна частина костелу були
вкриті фресковим розписом, який зберігся лише фрагментарно і
представляє високу художньо-мистецьку цінність.
Стінова перегородка, що відділяє костел від притвору візуально
розділена на дві частини: нижню і верхню. Нижня частина
представлена масивною аркою входу із лучковою перемичкою та
спарованими вікнами по обидва боки від арки. Центр верхньої
частини перегородки акцентований глухою аркою із лучковим
завершенням, в площині якої влаштовано вікно круглої форми (нині
закладене цеглою). По обидва боки від арки знаходяться аналогічні
вікна круглої форми (теж закладені цеглою). Ймовірно, первісно ці
вікна були прикрашені вітражами.
Приміщення костелу перекрито вітрильним типом склепіння а
вівтарна його частина напівциркулярним циліндричним склепінням.
Пропоноване використання приміщення: як культово-музейний
комплекс із максимально можливим відновленням елементів
первісного храму.
Захристія (ризниця) зимового костелу (Д) в плані видовжене по
осі північ-південь приміщення, розміром 11,61х7,34 м. Із західного
боку приміщення захристії сполучається з зимовим костелом (Г), із
південного боку – з коридором до підземель кляштору (Е), з півночі –
з коридором-галереєю, що сполучає приміщення захристії з північносхідною баштою костелу (И).
Східна стіна приміщення захристії у своїй нижній частині має
три однакових за розмірами ніші глибиною 1,16 м із лучковими
завершеннями. На верхній частині стіни, відповідно над двома
крайніми нижніми нішами, розміщено ніші із арковим завершенням.
Над дверними арковими прорізами в північній і південній стінах
влаштовано глибокі ніші, в одній з яких (північній) зберігся первісний
фресковий розпис. Призначення ніш, ймовірно, було рівною мірою
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і практичним – для зберігання культових речей, і естетичним – для
встановлення скульптур.
Перекриття приміщення відноситься до хрестового типу склепінь.
Пропоноване використання приміщення: як культово-музейний
комплекс із максимально можливим відновленням елементів ризниці,
створення експозиції з історії костелу, римсько-католицької церкви та
ордену єзуїтів.
Трапезна зимового костелу (Ж) в плані видовжене по осі східзахід приміщення розміром 16,85х7,18 м.
Приміщення з півдня сполучається з притвором костелу (В), з
півночі із приміщенням з каплицею Магдалени Тализіної (З), зі сходу
та заходу з видовженими по осі схід-захід камерами.
Всі прорізи входів трапезної мають аркове завершення, причому
ширина аркових вхідних сполучень східної та західної стін займає
майже всю довжину стіни. На даний час арковий проріз входу західної
стіни закладений цеглою.
Приміщення трапезної перекрито напівциркулярним циліндричним склепінням.
Пропоноване використання приміщення: як основний
виставковий зал шляхом створення експозиції з історії архітектури,
побуту та повсякдення отців-єзуїтів з максимальним використанням
оригінальних речей, виявлених під час досліджень комплексу, та
комбінацією елементів музейних експозицій.
Приміщення з каплицею Магдалени Тализіної (З) в плані
видовжене по осі схід-захід, розміром 21,17х3,42 м.
Приміщення сполучається: із півдня – з трапезною зимового
костелу (Ж), а також із первісними головними сходами (І), що сполучали
наземний костел із ярусами його підземного комплексу, з півночі – з
коридором-галереєю, що єднає підземні частини північно-західної
(Годинникової) та північно-східної (Колодяжної) башт комплексу.
Споруда гробниці, розміром 4,76 м в діаметрі, знаходиться у
західній частині приміщення (З) і примикає до зовнішньої західної
несучої стіни костелу. Циліндричної форми гробниця перекрита
купольним склепінням. Невисокий профільований парапет оперізує
верхню частину стіни. По центру головного фасаду гробниці
розміщено проріз входу із прямою перемичкою. Над входом, у
площині, втопленій у поверхню стіни, розміщено епітафію (надпис).
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Безпосередньо над гробницею приміщення каплиці перекрито
вітрильним склепінням, решта приміщення має циліндричне
склепіння.
Пропоноване використання приміщення: як культово-музейний
комплекс із максимально можливим відновленням елементів бувшої
гробниці, створення експозиції з історії міста кінця ХVІІІ ст., родини
Тализіних, друк розгортки епітафії з перекладом на основні мови.
Головні сходи (І) знаходяться у східній частині приміщення з
каплицею Магдалени Тализіної (З). Сходи примикають до східної
несучої стіни костелу. Це первісні сходи, що сполучали наземний
костел із двома ярусами його підземного комплексу. Сходи викладені
цеглою, рядовою кладкою, мають 9 сходинок. Довжина сходового
маршу 3,46 м, ширина 2,74 м. В підлозі східної наземної частини нефу
костелу до нині збереглося місце первісного входу.
Перекриття приміщення над сходами циліндричного типу.
Пропоноване використання приміщення: як головні маршові
сходи з приміщення костелу до підземель.
Галерея між захристією і північно-східною баштою костелу (И)
завдовжки 28.88 м та завширшки 1.33 м знаходиться у товщі східної
несучої стіни і є витягнутою вздовж осі північ-південь.
Стіни галереї оформлені нішами різних форм та розмірів, не
лише культового, а і господарського та військового призначення. У
північній частині галереї, поблизу північно-східної (Колодяжної)
башти, знаходиться віконний проріз, через який відкривається вид на
приміщення з каплицею Магдалени Тализіної (З) та виразну пластику
склепіння над ними.
Пропоноване використання приміщення: як частина туристичного
маршруту з елементами бойового ходу-галереї.
Колодяжна башта (К) у підземній частині має два яруси: верхній
призначений для оборони а нижній для відбування покарань. Оборонна
функція башти обумовлена влаштованими в її стінах бійницями, які
на даний час розміщені нижче рівня денної поверхні. У нижньому
ярусі влаштовано камери для відбування покарань. Центр приміщення
займає костельний колодязь круглої форми.
Північно-східна башта сполучається із заходу з коридоромгалереєю, який поєднує підземні частини Колодяжної та Годинникової
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башт костелу довжиною 32.44 м та шириною 1.77 м, а з півдня з
галереєю (И), що веде до захристії зимового костелу (Д).
Приміщення верхнього ярусу підземелля башти перекрито
вітрильним склепінням.
Пропоноване використання приміщення: як частина туристичного маршруту з елементами експозиції стосовно оборони
комплексу на верхньому ярусі та реконструкцією системи єзуїтських
покарань на нижньому ярусі.
Коридор комплексу, що сполучає підземелля костелу та
підземелля кляштору (Е), довжиною 32,55 м та шириною 2,96 м
знаходиться у товщі південної несучої стіни комплексу і є витягнутий
вздовж осі схід-захід. Приміщення в північній частині сполучається із
захристією зимового костелу (Д), зимовим костелом (Г) та південнозахідною камерою комплексу розмірами 10,45х6,57м.
Перекриття приміщення коридору-галереї циліндричного типу.
Пропоноване використання приміщення: як частина туристичного
маршруту з елементами бойового ходу-галереї.
На даний час Перспективний план стосується відкритих для
доступу приміщень пам’ятки. Оскільки така робота для даного об’єкту
проводиться вперше, план може бути підкорегований при включенні
до туристичного маршруту нових об’єктів (приміщень) комплексу.
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Шпаковський С. М.
(м. Хмельницький)

ПАМ’ЯТКООХОРОННА РОБОТА
У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ДР. ПОЛ. XX СТ.
У статті показано cтворення спеціалізованих установ та заходи
щодо збереження пам’яток, їх обліку та охорони, проаналізовано здійснення
інвентаризації об’єктів і пам’яток культурної спадщини у Хмельницькій
області у другій половині XX cт.
Ключові слова: інвентаризація, облікова документація, пам’ятка,
об’єкт культурної спадщини, Правління Хмельницької обласної організації
Українського товариства охорони пам’ятників історії та культури, Відділ
охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області, Хмельницька
область.

Належно проводитися пам’яткоохоронна робота у Хмельницькій
області у другій половині XX століття розпочинає зі створення
(відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 28 березня 1966 р.
і рішення виконавчого комітету Хмельницької обласної ради депутатів
трудящих від 31 грудня 1966 р.) Правління Хмельницької обласної
організації Українського товариства охорони пам’ятників історії та
культури [16]. Діяльність установи регулювалася статутом УТОПІК.
Займалася установа обліком, охороною пам’яток історії та культури,
припинила діяльність у 1994 році. Була створена вектораль з центром
у Києві, обласні, міські та районні товариства. Також у системі були
створені та діяли секції при правлінні обласної організації, громадські
інспекції по охороні пам’яток. Проводилися республіканські
громадські огляди пам’яток історії та культури. Організація займалася
охороною, ремонтами, реставрацією пам’яток з фінансуванням
цих робіт. Були створені та затверджені списки пам’яток історії,
археології, та мистецтва, визначних місць Хмельницької області,
списки воїнів-визволителів, які загинули в роки Другої світової війни.
Організацією справно велися кошториси видатків, штатні розписи,
звіти про фінансово-господарську діяльність.
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У 1969-1994 роках діяло Спеціальне науково-реставраційне,
проектно-будівельно-виробниче акціонерне товариство закритого
типу «Кам’янець-Подільська реставрація». Займалося виготовленням
науково-проектної документації на реставрацію і т. п. пам’яток історії
та культури, виконанням робіт пам’яток старовини на території
Хмельницької області. Залишилася документація товариства –
інформація по реставрації пам’ятників культури (1980 р.), акти
приймання ремонтно-реставраційних робіт та переліків об’єктів
(1991 р.) [17].
Питанням збереження та реставрації пам’яток архітектури
у Хмельницькій області займалося управління містобудування та
архітектури Хмельницької облдержадміністрації. Зокрема збереглися
Плани заходів по охороні і популяризації пам’яток архітектури
(1966 р.), документи по реставрації пам’яток архітектури (1961 р.),
організація архітектурно-історичного заповідника у м. Кам’янціПодільському (1964 р.), методичні рекомендації і листування по
пам’ятках архітектури (1953 р.) [18].
Охороняло пам’ятки м. Кам’янця-Подільського у 1946-1979 р.
управління головного архітектора виконкому Кам’янець-Подільської
міської ради депутатів трудящих. Зокрема, зазначена діяльність
простежується у доповідних записках, кошторисах та заходах по
охороні пам’яток архітектури м. Кам’янця-Подільського (1952 р.),
Зобов’язанні по охороні, консервації і ремонту пам’ятників культури
(1961 р.). У 1953-1960 рр. був зроблений фотоальбом будинків,
зруйнованих під час тимчасової нацистської окупації [19].
Також діяла у 1961-1979 роках Хмельницька обласна інспекція
по охороні природи. Нею зібрана інформація про пам’ятки природи,
дендропарки, що існували до 1913 року, сформовано список об’єктів
природи, включених до заповідних пам’яток місцевого значення
(1969 р.). Збережені документи по охороні заповідників, пам’яток
природи і дендропарків (1978 р.) [20].
Відділ мистецтв Камянець-Подільської обласної ради депутатів
трудящих діяв у 1944-1952 рр. (створений у 1938 р.), ліквідований
у 1953 році у зв’язку з утворенням обласного управління культури
відповідно до постанови ради Міністрів УРСР від 30 травня
1953 р. [21].
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Управління культури виконавчого комітету Хмельницької
обласної ради народних депутатів, яке підпорядковувалося
Міністерству культури УРСР, проводило пам’яткоохоронну роботу
у Хмельницькій області у 1948-1986 рр. Спеціалісти управління
займалися питаннями реконструкції об’єктів культури (19761980 рр.), обліком, охороною, використанням пам’яток історії та
культури, готували списки пам’яток (1978 р.), історичних цінностей,
що знаходилися в культових спорудах (1981 р.), списками, паспортами
народних музеїв (1977-1978 рр.) [22].
Відділи культури виконавчих комітетів районних та міських рад
Хмельницької (Кам’янець-Подільської області) області забезпечували
збереження пам’яток історії, культури, архітектури на території
області, проводили роботу щодо обліку, охорони, впорядкування
пам’яток історії та культури [23].
Кам’янець-Подільський історичний музей-заповідник був створений 1899 р. як церковне давньосховище – музей старожитностей.
Офіційно був відновлений у післявоєнний період рішенням ЦК КП(б)
У і Ради Міністрів УРСР 1 липня 1946 р. У 1947 р. рішенням
Ради Міністрів Радянського Союзу Кам’янець-Подільська фортеця
була визнана історико-культурним і архітектурним заповідником
всесоюзного значення [24].
Важливою подією у пам’яткоохоронній роботі стало створення
18 травня 1977 року Державного історико-архітектурного заповідника
у м. Кам’янці-Подільському (постанова Ради Міністрів УРСР №298)
на базі пам’яток Старого міста Кам’янця-Подільського [25, С. 42].
Указом Президента України від 30.04.1998 р. №396 Кам’янецьПодільському державному історико-архітектурному заповіднику
надано статус національного. У межах заповідника у другій половині
XX ст. знаходилося 154 пам’ятки архітектури та містобудування, з
них 71 – національного значення [26, С. 138-139].
Державний історико-культурний заповідник «Межибіж»
створений відповідно постанови Кабінету Міністрів України
від 27.12.2001 р. №1759 на базі комплексу пам’яток замку у
смт Меджибіж. З 1971 р. тут діяв філіал Хмельницького обласного
краєзнавчого музею.
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Постановою Ради Міністрів УРСР від 29.01.1960 р. № 105
Самчиківський парк було затверджено як об’єкт природнозаповідного фонду загальнодержавного значення. Відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.1997 р. №844, з
метою збереження пам’ятки культурної спадщини національного
значення, був створений Державний історико-культурний заповідник
«Самчики» [26, С. 140-141].
До 1971 року питаннями виявлення, паспортизації, вивчення
пам’яток в області займалися науковці Хмельницького обласного
краєзнавчого музею [1, С. 50-52]. Всі виявлені на той час пам’ятки
ввійшли до списків (переліків) пам’яток історії та мистецтва
місцевого значення відповідно до Закону Української РСР «Про
охорону і використання пам’яток історії та культури» та рішень
Хмельницької обласної ради депутатів трудящих: від 25.03.1971 р.
№84 – 48 пам’яток археології, 61 історії, 12 мистецтва [2, 335 с.],
від 11.03.1972 р. №66 – 29 археології, 934 історії, 496 мистецтва
[3, 332 с.]. Загальна кількість пам’яток складала 77 археології,
995 історії, 508 мистецтва.
У червні 1971 року при Хмельницькому обласному краєзнавчому
музеї був створений відділ охорони пам’яток культури [4].
З 1981 р. співробітники Відділу охорони пам’яток історії та
культури організовували діяльність та приймали участь в
інвентаризаціях пам’яток та об’єктів культурної спадщини
Хмельницької області. Кожна паспортизація об’єктів культурної
спадщини має на меті здійснення ряду комплексних заходів:
перевірка наявності пам’яток, точне місце їх розташування згідно
адміністративно-територіального поділу, уточнення розмірів, написів,
фотофіксацію, визначення категорії, обстеження та складання актів
технічного стану, опрацювання отриманої інформації для складання
облікової документації.
Період 1981-1991 р.р. – самий насичений виїздами, інвентаризаціями за завданнями союзних, республіканських, обласних
державних органів. На виконання листа Міністерства культури
УРСР [5] від 20.03.1981 р. № 9-269/9 «Про збереження історикомеморіальних будинків, що знаходяться під охороною держави»,
на протязі 1982 року була проведена інвентаризація 70 історичних
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будинків, їх сучасного використання, наявність на них охоронних
зобов’язань. Зав. відділом Л.Ф. Аванесовою, співробітником
Г.М. Франко обстежені Волочиський, Деражнянський, Дунаєвецький, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Теофіпольський,
Хмельницький райони, співробітником Н.М. Майнгардт – міста
Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Старокостянтинів, Шепетівка, райони Ізяславський, Полонський, Славутський.
За завданням Міністерства культури, одночасно була проведена
інвентаризація 5 пам’яток археології республіканського значення:
городища – залишків літописного міста Бакота Кам’янець-Подільський район (Л.Ф. Аванесова, Г.М. Франко); городища – с. Гриців
Шепетівський район, городища – давньоруського міста Ізяслав
с. Городище Шепетівський район; городища – залишків літописного
міста Губин Старокостянтинівський район; городища – м. Полонне
Полонський район (Н.М. Майнгардт).
Під керівництвом Л.Ф. Аванесової науковими співробітниками
Н.М. Майнгардт, Г.М. Франко у 1983 р. підготовлені Державні списки
пам’яток археології, історії, мистецтва, взятих під державну охорону
та подані в Науково-методичний відділ пам’ятників культури на
виконання постанови колегії Міністерства культури УРСР та президії
правління Українського товариства охорони пам’ятників історії та
культури «Про заходи по виконанню постанов ЦК Компартій України
та Ради Міністрів УРСР «Об издании томов Свода памятников
истории и культуры по Украинской ССР» [6], [7].
У 1983, 1985, 1987 роках Н.М. Майнгардт спільно з науковими
співробітниками Г.М. Франко, І.М. Боголюбовою, М.А. Юрчаком
продовжували виїзди по обстеженню та виявленню пам’яток на
виконання постанови колегії Міністерства культури УРСР від
27.08.1975 р. «Про стан виконання наказу Міністра культури СРСР
№ 153 від 27.03.1972 р. «Про введення єдиної уніфікованої форми
обліку пам’ятників історії та культури СРСР», постанов колегій
Міністерства культури УРСР, Держбуду УРСР та президії правління
Українського товариства охорони пам’ятників історії та культури від
17.10.1972 р. [8], Міністерства культури УРСР від 29.09.1976 р. «Про
стан проведення паспортизації пам’ятників місцевого значення за
єдиною уніфікованою формою обліку» [9].
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Виявлені пам’ятки ввійшли до списків (переліків) пам’яток
історії та мистецтва місцевого значення згідно рішень виконавчих
комітетів Хмельницької обласної ради народних депутатів від
19.01.1983 р. – 173 історії, 26 мистецтва [10], від 21.08. 1985 р. – 82
історії, 42 мистецтва [11], від 01.04.1987 р. – 9 археології, 61 історії,
12 мистецтва [12].
У 1986 році в складі відділу створено сектор охорони і вивчення
пам’яток археології.
Рішенням виконавчого комітету Хмельницької обласної
ради народних депутатів від 21.02.1990 р. до списків (переліків)
пам’яток місцевого значення ввійшли – 44 археології, 153 історії та
158 мистецтва [13].
На 01.01.1989 р. на обліку та під охороною держави перебувало
пам’яток археології – 244, історії – 1464, монументального
мистецтва – 632.
На виконання постанови Президії Верховної Ради УРСР «Про
порушення Закону Української РСР «Про охорону і використання
пам’яток історії та культури» від 11.09.1990 р. № 270-ХІІ та листа
Міністерства культури УРСР від 24.10.1990 р. «Про інвентаризацію
пам’яток монументального мистецтва» [14], відповідного рішення
обласної ради, з квітня по листопад 1991 р. Н.М. Майнгардт спільно
з науковцями відділу В.В. Дзьоником, Н.В. Кокошко, П.Ф. Лозяним
провели інвентаризацію всіх пам’яток історії та мистецтва області.
У ході інвентаризації було встановлено, що 20 пам’яток мистецтва
знаходились в аварійному стані, 121 – виготовлені на низькому
художньому рівні і не відповідали сучасним вимогам. Більшість з
них виготовлена з гіпсу та являла собою погруддя. Розпорядженням
представника президента України по Хмельницькій області від
05.08.1992 р. 141 пам’ятка була вилучена з списків (переліків)
пам’яток історії та мистецтва місцевого значення [15].
Вище зазначена пам’яткоохоронна робота, проведена у
другій половині XX століття, вплинула на результати збереження
та використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини
Хмельницької області у наступні десятиліття.
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Западенко І.В.
(смт. Меджибіж – м. Хмельницький)

ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАЛАЦУ СЕНЯВСЬКИХ
XVI СТОЛІТТЯ. ФАСАДНА ГАЛЕРЕЯ
На основі найновіших досліджень палацу Сенявських у Меджибізькій
фортеці доводиться існування у XVI ст. важливого архітектурного і
оборонного елементу часів Ренесансу: галереї, яку було пізніше втрачено.
Гіпотеза про конструкцію галереї підкріплюється результатами досліджень
і аналогами серед об’єктів Східної Європи.
Ключові слова: Ренесанс, палац, галерея, Меджибіж.

Питання про реконструкцію вигляду палацу Сенявських на
попередніх будівельних етапах постало, коли у ході натурних та
історико-архітектурних досліджень, пов’язаних з протиаварійними
роботами та реставрацією пам’ятки (з 2015 р.) з’ясувалося, що
еволюція палацу до сучасної архітектонічної побудови була більш
складною, аніж це уявлялося раніше. Ключовим рубежем у часі для
формування палацу є XVI століття, коли Меджибіж разом з замком
і палацом придбав у власність коронний гетьман Польщі Миколай
Сенявський, і за часів володіння Сенявськими замковий комплекс
набував рис східноєвропейського Ренесансу.
Концепцією проекту реставрації, який розроблявся у
1980-1990-х рр. під керівництвом Євгенії Лопушинської [5],
передбачалося відновлення вигляду головного палацового корпусу
станом саме на XVI століття. Цей проект не було реалізовано,
однак комплекс досліджень, проведених для його розробки, дав
основу для сучасних доповнень та уточнень, які спонукають істотно
переглянути ті уявлення про вигляд палацу на період Ренесансу,
які було включено у проект «Укрпроектреставрації» і опубліковано
Євгенією Лопушинською. Натурні дослідження починаючи з
2014 р. здійснюються Тетяною Філіповою і Вадимом Бояркіним
(ТОВ «Граужис і партнери», ТОВ КТК БУД), археологічні – Олегом
Погорільцем і Віктором Вєтровим (ДІКЗ «Межибіж»), історикоархітектурні – Тетяною Філіповою, Ігорем Западенком, Інною
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Акмен (ТОВ «Граужис і партнери», ДІКЗ «Межибіж», Харківський
національний університет будівництва і архітектури) [6, 7]. Значний
обсяг нових фактів дала суцільна розчистка головного (північного)
фасаду палацу від багаторічних нашарувань деструктованого тиньку,
яку було проведено у 2018 р. Зокрема, не підтвердилося припущення
Євгенії Лопушинської про наявність поясу сліпої аркатури аттика,
однак отримала пряме підтвердження висловлена нещодавно гіпотеза
щодо існування у палацу в період Ренесансу зовнішньої галереї на
рівні другого поверху.
Гіпотеза про можливість існування у палацу Сенявських
у XVI ст. галереї, яка доповнювала його зовнішній вигляд та
функціональність, була вперше висловлена у 2016 р. [4, с. 30]. Вона
базувалася на тому, що замок Турзонів в Бетлановце (Словаччина,
1564-1568 рр.), стилістично та архітектонічно надзвичайно
подібний до палацу Сенявських, таку галерею мав. Після втрати
цього структурного елементу в ході реставрації у 1950-х рр. її
було реконструйовано за гніздовими отворами у фасадах у вигляді
дерев’яної галереї, що навкруг охоплює будівлю на рівні другого
поверху [9]. Словацькі реставратори спростили завдання і побудували
галерею відкритою, хоч за початковим проектом галерея мала бути
накритою, з дахом, який спирався на арки та стовпчики (рис. 1).

Рис. 1. Гіпотетична реконструкція галереї замку Турзонів
у Бетлановцах [9]
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Загалом, галерея того або іншого вигляду, зазвичай арочна,
вкрита, ззовні або знадвору, є типовим елементом ренесансної
палацової архітектури, який було запозичено Східною Європою з
Італії разом з базовим комплексом архітектурних рішень. Стосовно
споруд, типологічно споріднених з палацом Сенявських, фасадна
галерея має не тільки побутове, а й оборонне призначення. Час
формування італійських взірців ренесансних палаців та міських вілл
є періодом регулярних війн та внутрішніх переворотів серед містдержав, боротьби кланів, повстань містян проти узурпації влади
тими чи іншими родинними кланами, тому галереї набувають не
тільки утилітарного чи естетичного значення, а й функції оборонних
об’єктів у міських боях [1, с. 58; 2; 11]. Дещо інакше, але також з
використанням замкової галереї, формувався у XVI ст. оборонний
комплекс найближчого аналога меджибізького палацу – замку
Турзонів у Бетлановцах. Він складався з зовнішнього рубежу у вигляді
втрачених нині навколишнього рову і муру, та рубежу внутрішнього,
яким була власне сама будівля замку з галереєю. Цього б забракло
для того, щоб витримати серйозну облогу, але було достатньо, щоб
з озброєним загоном своїх людей протриматися під час локального
конфлікту або нападу розбійників [1, с. 55; 2; 11]. Необхідність
подібної галереї у палаці Сенявських станом на XVI ст. також має
оборонне обґрунтування. Із розвитком і забудовою території дитинця

Рис. 2. Фасад палацу Сенявських із знятим тинькуванням.
Хрестиками позначено місця розташування
вапнякових консолей, що збереглися
26

та її збільшенням порівняно з кам’яним замком литовського періоду
(XIV ст.) втратила своє домінуюче значення кругла вежа-донжон,
яка опинилася всередині палацових розбудов. Натомість, за своїм
розташуванням функцію донжону в якості останнього рубежу
оборони у разі прориву ворога на територію замку перебирає на себе
саме палацовий корпус. Наявність галереї розширює його оборонну
функціональність.
Про пізнішу наявність дерев’яної галереї у палаці Сенявських
свідчить інвентар Меджибізького замку 1754 р. [10], але детального її
опису він не дає, до того ж вказує, що ця галерея вела з палацу через
рів (фоссу) до замкового костелу. Відтак, йдеться про галерею іншого
призначення, оскільки на XVIII ст. замок втрачає оборонні функції
за відсутністю потреби у них, і трансформується у резиденцію.
Водночас, наявні на 2016 рік результати натурних досліджень та
відмінності будови обох цих пам’яток не дозволяли стверджувати, що
галерея палацу Сенявських у XVI ст. була, до того ж була саме такою,
як її інтерпретували словацькі реставратори у замку в Бетлановцах.
Тим більше, що в палаці Сенявських не прослідковувалося гніздових
отворів, які чітко були наявні в замку Турзонів.
Натомість, згадане вище розчищення фасаду від деструктованого
тиньку засвідчило наявність чіткого та ритмічного ряду вапнякових
тесаних деталей перерізом близько 0,3 х 0,3 м, які заглиблено у цегляну
кладку (рис. 2, 3). Є також
втрачені деталі, на місці яких
прослідковується цегляна
закладка відповідного місця.
Як видається, початково ці
деталі були консолями, які
виступали з фасаду, але під
час пізніших перебудов їх
було зрізано і затиньковано.
Аналог цим залишкам
раннього будівельного періоду палацу є, зокрема, у
Рис. 3. Вигляд залишків вапнякових
королівському замку Вавель
консолей на фасаді палацу Сенявських
у Кракові (Польща). На
27

рис. 4 [8, іл. 17b] та рис. 5 чітко видно, що такі елементи залишаються
у кладці фасаду після демонтажу галереї, перекриття якої утворене
рядом хрестоподібних цегляних склепінь, які прилягають до фасаду
та спираються на ряд декоративних вапнякових консолей, а з іншого
боку спираються на ряд колон, які завершуються несучими арками.

Рис. 4. Консолі галерей у кладці фасадів
королівського замку Вавель (Краків)

Рис. 5. Склепінчасті галереї Вавеля,
які спираються на ряд консольних елементів фасаду.
Фото Gryffindor з Wikimedia Commons

Ще одним артефактом є віднайдений залишок дверного пройому
та характерних для XVI ст. тесаних вапнякових одвірків у фасаді
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на рівні другого поверху. Очевидно, вони є залишком дверей, які
вели на галерею (рис. 6). В подальшому, як свідчить сьогоднішнє
розташування віконних пройомів і стан кладки, вікна і двері
багаторазово закладалися і пробивалися в інших місцях.

Рис. 6. Залишки тесаних одвірків у 2-му поверсі палацу Сенявських
та дверей, які виходили на галерею

Найближчим аналогом вигляду, який міг мати палац Сенявських
до втрати прибудованої галереї, що відповідає залишкам консолей, є
будівля Старої ратуші у м. Простейов (Чехія), яку показано на рис. 7.

Рис. 7. Стара ратуша в Простейові (Чехія) з фасадною галереєю.
Фото Txllxt Txllxt з Wikimedia Commons
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Вона має перший поверх з суцільними стінами, другий поверх з
аркатурою та склепінчастим перекриттям, а також сходовий марш,
який провадить на галерею з вулиці. Особливої уваги заслуговує те,
що корпус Старої ратуші в Простейові спроектовано за тим самим
ренесансним гармонійним каноном подвоєного куба (паралелепіпеда),
що й палац Сенявських і замок Турзонів, до того ж оздоблено аттиком
з зубчастим гребенем типу «Меджибіж – Бетлановце» [3, С. 64, 67].
Устрій галереї Старої ратуші в Простейові дає можливість моделювати
її планування для палацу Сенявських, спрогнозувати розташування
опорних фундаментних елементів та виконати шурфування з метою
археологічного підтвердження їх конфігурації.
Оскільки, крім наявності частини несучих елементів,
які дозволяють прогнозувати розмір, інші (документальні та
іконографічні) відомості про автентичний вигляд втраченої галереї
палацу Сенявських наразі відсутні, можливо здійснити її гіпотетичну
реконструкцію на макеті палацу станом на XVI ст.
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Вєтрова Т.М.
(смт. Меджибіж)

АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ «ЛИЦАРСЬКОЇ» ВЕЖІ
У МЕДЖИБІЗЬКІЙ ФОРТЕЦІ
Стаття містить інформацію про попередні дослідження
«Лицарської» вежі у Меджибізькій фортеці та є спробою систематизувати
усі знайденні на теперішній час архівні документи, креслення, архітектурні
проекти присвячені цій темі. Також дана робота висвітлює перспективи
подальшого вивчення цієї фортифікаційної споруди. Аналіз отриманих даних
дасть можливість кращого розуміння її конструктивних особливостей та
оборонних функцій, а також дозволить наблизитись до розкриття такої
таємниці, як час будівництва «Лицарської» вежі в оборонному комплексі
Меджибізької фортеці.
Ключові слова: «Лицарська» вежа, п’ятикутні вежі, Меджибізька
фортеця.

Розташована на пагорбі між двох річок: Південний Буг та
Бужок: Меджибізька фортеця знаходиться на стику Придніпровської
та Подільської височин, які є частиною Українського кристалічного
щита. Рельєф навколишньої місцевості – невисоке сплощене плато,
розчленоване пологими терасами Південного Бугу та його притоками,
являє собою зручні природні шляхи, що пов’язують Причорноморські
степи з рівнинами Польщі та Балтійським узбережжям. Розбудований
на перехресті торгових шляхів Меджибіж зазнав не тільки розвиток
промислової та комерційної діяльності, а й, водночас, часто потерпав
від ворожих нападів [8, С. 19]. Через це господарі цих земель були
вимушені приділяти багато уваги удосконаленню оборонних споруд.
Саме тому, Меджибізька фортеця цікава не тільки історичним
минулим, але й архітектурним комплексом, який складається з
оборонних та житлових споруд, що входять до її складу. Сама фортеця
датується XI – XIX ст. та була побудована у кілька етапів.
В цьому комплексі одним з цікавих об’єктів з огляду на оборонну
архітектуру є північно-західна п’ятикутна, або «Лицарська» вежа.
На теперішній момент нам не відомі документи які б відносилися до ранніх періодів будівництва фортеці у тому числі п’ятикутної
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вежі. Перші ж спроби дослідити пам’ятки архітектури Меджибізької
фортеці, у тому числі і «Лицарську» вежу можна зустріти у польських
архівах, енциклопедичних працях та подорожніх листах. Однак
специфіка цих робіт – це надання стислої ознайомчої інформації,
не дає змоги визначити точний вік, або отримати детальну уяву про
споруду. Так Ф.М. Собєщанський у своїй праці «Замок в Меджибожі»
дає наступний опис «Лицарської» вежі: «... при самій правій наріжній
башті п’ятикутної форми, яку мабуть можна вважати за найдавнішу.
Мури тієї башти величезної товщини, бо 5 1/2 аршин, мають в собі
стрільниці, де цілком гармати вміститися могли» [14, С. 192-199].
Російські дослідники середини ХІХ сторіччя спиралися у
своїх працях на наукові доробки польських авторів Т. Ліпінського,
В. Марчинського та інших, а також роблячи доволі вільні переклади
з енциклопедичних видань “Starożytna Polska” та “Słownik Geograficzny” [11, 12]. Найбільш повну та детальну інформацію про
п’ятикутну «Лицарську» вежу надав Є. Й. Сіцінський у монографії
«Оборонні замки Західного Поділля XIV – XVII ст.», саме ці історикоархітектурні нариси окреслюють її основні архітектурні та оборонні
особливості [7, С. 30-39].

Рис. 1. План міста Меджибожа та фортеці 1677 р.

Детальне дослідження пам’ятки починається у 1967 році
фахівцями «Укрпоектреставрація» (м. Київ) під керівництвом
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Є.І. Лопушинської [5, С.42-47]. Архітектурне дослідження башти на
чолі з Є.І. Лопушинською продовжилось на початку 90-х років ХХ ст.
[6, С.13]. Ця робота була виконана силами реставраторів. Результатом
цієї діяльності є технічні описи, архітектурні обміри, креслення
та розчистка ярусів «Лицарської» вежі під час архітектурнореставраційних робіт. Комплект науково-проектної документації
зберігається в ДІКЗ «Межибіж».
У 2010 році Ю. Толкачов у монографії «Меджибізька фортеця»
спробував узагальнити попередні дослідження істориків, краєзнавців,
археологів і архітекторів про оборонний комплекс Меджибізької
фортеці [8].
Сучасні дослідження за звітом про археологічні розвідки
на території Меджибізької фортеці у 2016 році надали наступну
інформацію: по західному муру на його стику з південною гранню
вежі зафіксовано закладний камінь. Однак технічні умови не дали
можливості більш певно визначити нижню частину закладного
каменю самої башти [9, С.13-14, С.57].

Рис. 2. Перші зображення фортеці,
надруковані в газеті «Przyjaciel Ludu» в 1843 р.

Що стосується іконографічних досліджень фортеці, то карту
Боплана 1650 р., на якій видно оборонні споруди Меджибожа, можна
вважати першими такими даними про місто та фортецю [1]. Однак
план містечка та замку з промальованими оборонними спорудами
з’являється на карті, яку було зроблено значно пізніше у 1677 році.
Сама фортеця на цьому плані квадратної форми з шістьма круглими
вежами, що не відповідає дійсності. (рис. 1)
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Перші зображення фортеці, які надають уявлення про її вигляд на
той час, відносяться до середини XIX ст. Це три гравюри надруковані
в газеті «Przyjaciel Ludu» в 1843 р. Одна з них дозволяє ідентифікувати
«Лицарську» вежу та кам’яний міст з півдня (греблі), на іншій можна
побачити ту ж саму вежу з північного-заходу (рис. 2) [13]. Гравюра
В. Хлопіцького 1867 р. також дає уявлення про загальний вид замку
та дозволяє роздивитися його окремі оборонні комплекси, зокрема
«Лицарську вежу» [3, С.27]. На цій гравюрі чітко видно одну з її
конструктивних особливостей, а саме альтанку, яка вінчає верхівку
вежі (рис. 3).

Рис. 3. Гравюра В. Хлопіцького 1867 р.

У другій половині XIX ст. відбувається поширення друкарських
технологій (зокрема фотографії, літографії та хромолітографії),
з появою яких широко розповсюджуються художні картки з
зображенням міст та краєвидів, у тому числі і Меджибожу, який на
той час є важливим військовим центром, де дислокувалося чимало
військових частин, зокрема 12-й Охтирський гусарський полк,
і розсилка приватної кореспонденції звідси йшла у всі куточки
Російської імперії. Саме тоді з’являються фотографії з зображенням
«Лицарської» вежі, ці зображення дають можливість більш детально
роздивитися її конструктивні особливості на той час (рис. 4).
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Рис. 4. Фотографії «лицарської вежі» друга половина ХІХ ст.

Більш повну інформацію про оборонні споруди фортеці, у тому
числі і п’ятикутну вежу, надають плани, виконанні в першій половині – середині ХІХ ст., коли проводилась реконструкція будівель
фортеці (рис. 5), а також плани та фотографії опубліковані в 1928 році
Є.Й. Сіцінським у його роботі «Оборонні замки Західного Поділля
XIV – XVII ст.» [7, С.30-39].

Рис. 5. Плани ХІХ ст.

В 50-ті роки минулого сторіччя фортецю відвідав архітектор
Г.Н. Логвін, який зробив детальну фото-фіксацію споруд та
запропонував свій варіант реставрації фортеці (рис. 6) [4].
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Рис. 6. Реконструкція Г.Н. Логвіна

Наступна серія фото та креслень була зроблена в 1967–
1970 рр., коли колектив «Українського спеціалізованого науковореставраційного виробничого управління» (м. Київ) під керівництвом
Є. Лопушинської розпочали науково-дослідні та реставраційні роботи
у фортеці (рис. 7). На сьогоднішній день цей комплекс креслень та
фотоальбомів «Лицарської вежі» є основою подальших досліджень
фортеці. В бібліотеці заповідника зберігається частина цього проекту.
Подальша доля інших комплектів не встановлена.

Рис 7. Серія фото,
зроблена колективом
«Українського спеціалізованого
науково-реставраційного виробничого
управління» (м. Київ) під керівництвом
Є. Лопушинської в 1967–1970 рр.
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На сьогоднішній день археологічні й архітектурні дослідження
території фортеці та розробка заходів з реставрації та музеєфікації
обєктів фортеці продовжується.
«Лицарська» вежа розташована на північно-західному розі
ліворуч при вході до Міджибізької фортеці. На сьогоднішній момент
час будівництва вежі не визначено. Датування «Лицарської» вежі
ускладнюється ще й тим, що Меджибізька фортеця за час свого
існування зазнала неодноразових перебудов. Євгенія Лопушинська
відносить її до кінця XV початку XVI сторіччя та припускає, що на
початку «Лицарська вежа» була винесена за лінію стін замку [5]. Башта
чотириповерхова. Висота вежі після реставрації сягає 37 м, висота
від нульової відмітки до четвертого ярусу – 13 м. У плані має форму
неправильного п’ятикутника. З середини XVI сторіччя включена
в оборонний контур фортеці, чотири її сторони далеко виступають
назовні, що дає змогу влучно вести фланкуючий обстріл і надійно
захищати північно-західну та західну замкові стіни (які примикають
до вежі), міст і ворота. Вхід до башти облаштовано у її східній грані,
яка є внутрішньою з двору фортеці. По центру вежі знаходиться
стовп з цегли, що служить опорою для дерев’яних конструкцій
міжповерхових склепінь. Фасадні стіни з вапняку криволінійні в плані
товщиною майже чотири метри. Бійниці мають з внутрішнього боку
передстрільничні ніші з отворами для виведення диму від гарматних

Рис. 8. «Лицарська вежа» до та після реставраційних робіт
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пострілів. Кожен ярус «Лицарської» вежі містить різноманітні за
формою, розмірами та призначенням бійниці. Четвертий ярус ще
у XIX ст. мав мерлони (зубчатий парапет) [15, С.26-27], кількість
зубчиків коливалася від 5 до 7 по кожній стороні (рис. 8).
Парапет на мурованих фортечних будівлях використовувався
як для ведення вогню так і для підтримки дахової конструкції. Такі
конструкції перестають використовуватися до оборони ще у XVI ст.
і з часом перетворюються виключно на декоративне оздоблення
верхніх ярусів мурованих будівель [10, С.135]. Однак зубчатий
парапет «Лицарської вежі» за своєю формою і розмірами відносився
до оборонних конструкцій. Після реставраційних робіт мерлони
замінили ще одним ярусом бійниць.
Верхівку вежі вінчає гострокінцевий шатровий дах, підпорою
якому був центральний цегляний стовп. Однак доля дозорної
альтанки на «Лицарській вежі» теж не однорідна. Вона неодноразово
то зводилась, то зникала під час чергової реконструкції даху. Дуже
гарно це ілюструють гравюри та фотографії ХІХ-ХХ ст. Так оглядовий
майданчик «Лицарської» вежі бачимо на гравюрі 1867 року, а
на фотографії 1908 року, де фортецю зображено після пізнішої
перебудови, альтанки немає (рис. 2, 3, 4).
Аналізуючи конструкцію «Лицарської вежі» прямих аналогів на
Подолі та в Україні знайдено не було, бо більшість п’ятикутних веж на
Подолі мають у плані форму рівностороннього п’ятикутника, а також
були частиною оборонного контуру фортець або замків з початку
свого існування. Такі оборонні комплекси як замок Токи, замок в
Заложенцях та Пилявецький, Сутковецький замки, маючи п’ятикутні
вежі, все ж таки є прикладом переходу від башт до бастіонів при
захисті оборонного контуру фортеці [2].
Хоча на Україні зустрічаються приклади будівництва поодиноких
оборонних веж. Так біля Свірзького замку можна побачити
самотню оборонну п’ятикутну башту, яка має два яруси і 6 метрів
заввишки [16]. Однак більш близькі конструкційні та функціональні
аналоги п’ятикутних веж знаходимо у Європі. Зокрема такі вежі
використовувались у Франції, Хорватії, Словенії, Португалії, Іспанії
починаючи з ХІ ст. Якщо звернути увагу на географію їх розташування:
майже всі поодиноко стоячі п’ятикутні вежі розташовані на торгових
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шляхах. Більшість з них у Європі контролювало морське узбережжя.
Пізніше у XV-XVI ст. навколо них почали зростати замки, фортеці
та міста. Там де такої потреби не було (у гірських районах Франції
та Іспанії) оборонні вежі перетворились на релігійні споруди
(зокрема каплиці).
Подальші перспективи дослідження «Лицарської вежі» полягають
у більш детальному вивченні документів, креслень і планів які було
зроблено у різні періоди її реконструкції та реставрації, а також їх
порівняння з даними отриманими під час сучасних археологічних
та архітектурних досліджень. Також продовжено збір інформації
про п’ятикутні вежі на Подолі, в Україні та інших країнах Європи:
географічне положення, конструктивні особливості та функції які вони
виконували упродовж свого існування. Аналіз отриманих даних дасть
можливість кращого розуміння оборонних функцій «Лицарської»
вежі у Меджибізькій фортеці у різні періоди її існування.
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Чирська М.В.
(с. Пляшева)

АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗКОПКИ
НА ПОЛІ БЕРЕСТЕЦЬКОЇ БИТВИ У 1910 Р.
В даній статті подано матеріал про археологічні розкопки на
полі Берестецької битви, проведені київським археологом та істориком
І.М. Каманіним у 1910 році та подається звіт його роботи.
Ключові слова: поле Берестецької битви, Каманін І.М., Михайлівська
церква 1650 року, острів Журавлиха, урочище Монастирщина.

Берестецька битва 1651 року – сумна сторінка історії нашого
національно-визвольного руху. Тисячі лицарського українського цвіту
того червня полягло за волю народу. Після битви поле було вкрите
трупами, зрошене козацькою кров’ю і творило велике побоїще. Так
стояло обагряне козацькою кров’ю Берестецьке поле протягом кількох
століть. Тільки в народних легендах і козацьких думах зберігалась
пам’ять про битву і козаків-героїв з-під Берестечка.
На полях Берестецької битви місцеві жителі досить часто
випадково знаходили рештки козацьких кісток, зброї, яких повсюди
було чимало. У п’ятдесяті роки ХІХ ст. польський власник цих
місцевостей Ожаровський провів для меліорації канали, внаслідок
чого багато боліт, в яких тонули козаки, були осушені. При копанні
каналів всюди знаходили козацькі кістки та зброю. Людські залишки
тоді перенесли і захоронили в урочищі Монастирщина [3, С. 375]. У
1897 році під час будівництва шосейної дороги Дубно – Берестечко
знову було піднято на поверхню багато людських кісток і зброю. А
на весні 1908 року місцевий селянин Михайло Михальчук під час
польових робіт витяг на поверхню 30 мушкетів і 12 шабель. Звістка
про знахідки притягала все більше волинян, а особливо ці знахідки
та місце Берестецької битви зацікавили чорносотенців Волині –
архімандрита Почаївської Лаври отця Віталія (Максименка) та
архієпископа Антонія. І так склалася історія, що саме вони стали
організаторами будівництва меморіального комплексу на Козацьких
могилах та організаторами перших археологічних досліджень
на полі битви [6, С. 3].
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У 1909 році Почаївська лавра виступила з ініціативою провести
археологічні розкопки з метою зібрати якнайбільше козацьких
пам’яток для майбутнього музею та тлінних останків полеглих козаків
до усипальниці-саркофагу в церкві-пам’ятнику [3, С. 110]. Влітку
1910 р. на запрошення архімандрита Віталія під Берестечко прибули
члени Київського відділу Імператорського військово-історичного
товариства історик І. Каманін, фотограф В. Добровольський і
Б. Стеллецький, до них приєднався також член Товариства дослідників
Волині з Житомира Б.Д. Приходкін. Завдання, що ставило перед
ними товариство, було таким: «Исследовать поле битвы (1651 г.), по
возможности определить позиции казаков, татар и поляков, а также
места ставок Богдана Хмельницкого, хана и польского короля…
восстановить на местности положение врагов до битвы и проследить
последовательно все передвижения войск и различные фазисы
боя. Определить место переправы казаков через болота (топи) и
приблизительный путь отступления казацкого табора» [8,С.15].
22 травня 1910 року були розпочаті роботи по обстеженню
поля битви. Декілька днів члени експедиції оглядали Берестецьке
поле та прилеглі до нього населені пункти, проводили фотозйомку
річок Пляшівки та Стиру, прилеглих боліт та підвищень, робили
креслення об’єктів, через які, за свідченням Миколи Костомарова,
переправлялися при відступі табору козаки та селяни [1, С. 131].
Для того, щоб приблизно відобразити картину битви та уявити
перебіг червневих подій 1651 року, фотограф Добровольський провів
фотозйомку поля Берестецької битви. Окрім того дослідницька група
на чолі з Каманіним оглянула усі пам’ятки старовини, які вважались
сучасницями битви.
Було оглянуто та сфотографовано Михайлівську церкву в
селі Острів, у якій за переказами, перед битвою молився Богдан
Хмельницький. В церковному архіві ніяких документів, що
стосувались подій літа 1651 року не було віднайдено. В старому описі
було зафіксовано, що поминальна книга велась при храмі з 1652 року.
Дослідники відзначили «ветхий» стан архітектурної споруди, а саме
те, що дошки, які прилягають до землі підгнили, будова тримається
виключно залізними скріпами. Було висловлено думку про те, що
навряд чи вдасться здійснити задумане почаївськими ченцями:
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перенесення цієї старовинної церкви в урочище Журавлиха до місця
спорудження храму-пам’ятника полеглим козакам [2, С. 9].
Також оглянуте давнє кладовище та могили при церкві, як одне
з можливих поховань коринфського Митрополита Йоасафа, який
загинув під час битви. На кладовищі були знайдені недатовані
старовинні кам’яні хрести, які схожі до хрестів в урочищі
Монастирщина. Жителі Острова показали дослідникам ймовірні
місця переправ козаків під час відступу. За їхніми словами саме тут
рибалки досить часто виловлюють з річки холодну та вогнепальну
зброю, козацьке спорядження та інші речі. Каманін та його колеги
дізнались про знайдений у цій місцевості дерев’яний човен,
наповнений людськими кістками [8, С. 15].
Наукові дослідження також провели на урочищі Журавлиха, на
місці будівництва меморіального комплексу. Звіт цих досліджень
подається у Імператорському звіті археологічної комісії за 1910 рік.
«Попадается много черепов, пробитых пулями и разрубленных
саблями. На некоторых заметны отверстия, пробитые, повидимому,
стрелами, железные наконечники коих найдены также при раскопках.
Среди костей попадаются также кости с сабельными надрубами. Все
кости бережно собираются на холм во временно устроенную часовню
и складываются в приготовленный для этой цели гроб со стеклянной
крышкой, стоящий в часовне перед образами. Однако, последние
раскопки дали такую массу костей, что придется заготовить особый
гроб больших размеров. При раскопках найдены: 1) казацкая
чугунная пушка («малая») калибр – 1 дюйм, длиною до 5 четвертей,
с отбитыми цапфами и дельфинами; на винграде заметен след
как бы от обвивавшей его веревки; затравочное отверстие до 5 линий
диаметром. Вес найденной пушки около 4 пудов. Никаких дат и
надписей на пушке не заметно; 2) ствол ружейный более аршина
длины, калибром линий 5-6 снаружи, сохранился хорошо, внутри же
сильно поржавлен; 3) сабельный клинок, хорошо сохранивший свою
упругость, довольно чистый. На лезвии клинка имеются две зарубины,
произведенные, повидимому, саблей, и 1 выщербина; 4) отвертка
ружейная с фигурной ручкой; 5) ружейный курок (кремневый) и
несколько кремней; 6) большой нож-секач, вроде турецкого ятагана
(около аршина длины, причем ширина лезвия до 2 вершков, при
44

толщине клинка 2-3 линии); 7) шпора рыцарская, польскаго типа,
со свездочкой вместо колесика; 8) серебряная серьга; 9) 2 ядра от
крупных орудий, весом до 5 фунтов каждое и мелкие принадлежности
конскаго снаряжения» [5, С. 1].
Одночасно з розкопками на Журавлисі було розпочато обстеження урочища Монастирщина. У тому ж звіті далі читаємо: «Здесь,
среди болот, возвышается довольно высокий холм, имеющий
форму овала, тянущагося с востока на запад с отростком к югу.
Наибольшая длина холма 77 сажень, наибольшая ширина – 17 саж.
Берега бывшей здесь когда-то реки еще заметны по очертаниям холма.
В те времена (1651 г.) холм этот, судя по описаниям, представлял
полуостров, перешеек котораго был обращен на юг, с остальных
сторон полуостров этот окружали вода и непроходимыя топи.
Название «Монастырщина» носит этот холм, по словам
старожилов, потому, что здесь когда-то будто бы был небольшой
деревянный монастырь сожженный впоследствие татарами. Холм
этот представляет из себя, по всей вероятности, братское кладбище
казаков, павших в бою в 1651 году. Здесь до сих пор производились,
собственно говоря, не раскопки, а просто снимался пласт земли до
полу аршина толщиной. На этой глубине и обнаружено много костей
и черепов; погребены все головой на запад и лицом вверх» [5, С. 2].
Вбиті поховані у великих, рядами викопаних, ямах по 5-10 чоловік
в одній. Напевно, поховання відбувалось швидко, на що вказує
розміщення віднайдених кістяків. В багатьох місцях лежали окремі
частини кістяка або ж череп чи кінцівки. Поховані були або досить
бідні, або можливо, пограбовані при похованні. Про це свідчив той
факт, що в могилах не було знайдено ні зброї, ні залишків одягу чи
навіть натільних хрестиків [1, С. 132].
«Мы решили произвести разведку вглубь, для чего выбрали
место, на котором стоял каменный крест, на поларшина врытый в
землю. Под крестом, на глубине более аршина, обнаружили скелет и
при нем несколько кремней для ружей и маленькую медную монету
(польский солид), дата котораго показывает на 1665 год, т. е. на то,
что погребение это состоялось, по крайней мере, 14 лет спустя после
боя. На этом холме имеются еще три каменных креста, но менших
размеров, и один из них с надписью, высеченной на камне; надпись
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сделана по славянски с титлами и гласит: «Царь Иисус Христос
Ника». Между слов высечен восьмиконечный крест. Кроме этих
крестов, по середине холма стоит теперь большой деревяный крест,
поставленный совсем недавно. Под этот крест складывают все
находимыя здесь кости [5, С. 2].
Из археологии найден в этом месте нож-секачь, затем, нашли
монеты и кольцо малого размера; также нашли 2 детских черепа.
21 мая на раскопки явилось 15 человек рабочих, кои, согласно
данным на кануне инструкциям, перерезали холм с юга на север
канавой в 2 аршина глубины. Снова на глубине ¾ аршина были
обнаружены скелеты лежащие как и прежде, головой на запад, лицом
вверх, в одном месте нашли скелет в согнутом положении лицом
вниз, видимо, покойник был просто брошен в яму. При некоторых
скелетах найдены: кольцо на мезинце очень малого размера, половина
ножниц, монетка настолько стертая, что невозможно ее определить,
а также несколько железных гвоздей, настолько перержавейших, что
ломаются, если чуть надавить пальцем. Вот все что удалось найти
на месте раскопок. Осмотром поперечного разреза холма выяснено,
что здесь имело место погребение в насыпи; ниже ¾ аршина грунт
оказался нетронутым» [5, С. 3].
Мы осмотрели сам холм и местность кругом, стараясь найти
хотя бы признаки тех гатей, которые построили казаки из телег,
седел, кожухов, сбруи и пр., через болото, но рельеф местности
настолько стушевался, что ныне нет даже намека на эти сооружения.
Остается только предполагать, что гати эти проходили в самом
узком месте между полуостровом и сушей в направлении с запада на
восток или на северо-восток. В настоящее время полуостров огибает
узкая реченка, местами не более сажени ширины, но доходящая
во многих местах до 2 саженей глубины. В болотах, облегающих
«Монастырище» с востока, есть тепер небольшое круглое озерце,
сажен 4-5 в поперечнике, обросшее кругом камышем и, по слухам,
страшной глубины. Это озерце носит название «Казак-Нечай»;
здесь, по преданию, утонул какой-то необычайной храбрости казак
по имени Нечай.» В результаті вивчення поля Берестецької битви
та навколишніх територій у 1910 році побачила світ монографія
І. Каманіна «Битва козаков с поляками под. м. Берестечком в июне
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1651 г.» У цій невеликій книзі автор використав свої дослідження
поля Берестецької битви. Окрім викладеного матеріалу про
українське козацтво, висвітлення перебігу подій червня 1651 року та
визначення причин поразки козаків, Каманін завершив свою роботу
повідомленням про археологічні розкопки, проведені на місці боїв.
Під час розкопок були знайдені козацькі шаблі, списи, самопали,
ножі, речі побуту. «Щоб не загинуло це все знайдене багатство і те,
що десь в забуттю пріє на різних старосвітських палацах та церквах
на Волині, архімандрит Віталій задумав тут же на козацьких могилах
відкрити самостійний музей…»
На жаль, більшість експонатів, зібраних під час археологічних
розкопок під керівництвом І.М. Каманіна та архімандритом Віталієм,
були втрачені під час австрійської окупації з 1914 р. і вивезені до
Австрії. Пізніше, за часів польської окупації у 20-30 роках, знову
нищилася колекція історичних речей козацької доби. З приходом
радянської влади у 1939 році, а особливо після 1944 р., на історичні
речі знову зазіхнули нові господарі. Таким чином, музей історичних
козацьких речей, який фактично існував при монастирі на Козацьких
Могилах, за роки існування монастиря (1914-1958 рр.) тричі
грабувався, не рахуючи вивезення у 1914 році перших знахідок з поля
битви в Росію, через загрозу окупації австрійськими військами [4,
С. 44]. З цінної колекції того часу, на жаль, нічого не збереглося до
наших днів і подальша доля вивезених експонатів є також невідомою.
І.М. Каманін був першим дослідником, хто намагався
комплексно вивчити події літа 1651 року. Дослідження проводилось
на науковій основі, безпосередньо використовувалась територія,
де відбулася битва, віднайдений археологічний матеріал, писемні
джерела та повідомлення місцевих жителів.
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Павлова С.Ф., Перепелиця А.І.
(м. Чигирин)

ЄВРЕЙСЬКІ ЦВИНТАРІ В АРХІТЕКТУРНОМУ
ЛАНДШАФТІ МІСТА ЧИГИРИНА (ПОЧ. XIX – XXI СТ.)
У статті, спираючись на архівні та історичні джерела, подано
відомості про ландшафт першої гетьманської столиці УКД Війська
Запорізького з XVIII ст. до поч. XX cт. В 1840 р. на лівому березі р. Тясмин
вже існував єврейський цвинтар, а в кінці 90-х XX ст. поховання проводили
на Замковій горі. В 1925 р. на ньому збереглося п’ять мацев, а в 1994 р.
не лишилося жодного надгробку. З літа 2015 р. на єврейському цвинтарі,
що знаходиться південно-західної частині комплексної пам’ятки історії,
архітектури, ландшафту Національного значення “Замкова гора”, була
відтворена меморіальна дошка з написом.
Ключові слова: цвинтар, мацева, р. Тясмин, пам’ятка, Замкова гора.

Історичний ландшафт Чигирина багатий на численні об’єкти
культурної спадщини різних періодів існування міста. Через них
дізнаємося про різноманітність етнічної та конфесійної приналежності мешканців даної місцевості. На теренах Чигирина протягом
багатьох століть проживали: українці, росіяни, поляки, німці, татари.
Питання етнічного складу населення є актуальним для будьякого населеного пункту оскільки звичаї, традиції, мова, релігійні
уподобання представників окремих етносів впливають на економічний,
соціальний розвиток та духовне життя [17, С. 306]. Як пише у своїй
праці Х.С. Бойко: «Одним із важливих і надзвичайно цікавих носіїв
культури кожного народу є цвинтар… Адже цвинтарі є невід’ємною
частиною життя та свідченням того, що колись відбувалось на
теренах нашого краю, а отже – це музеї під відкритим небом. Вони
нагадують про видатних людей та інформують про історичні події,
звертають увагу відвідувачів на будівельні, культурні та мистецькі
особливості різних епох; пов’язують минуле, сучасне та майбутнє; у
них відображається менталітет, звичаї та традиції, а також, звичайно,
віра людей. Тут зберігалися таємниці рідної культури. В історії міста
цвинтар часто ставав межею автентичної культури» [2].
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Предметом даного дослідження є залишки єврейських цвинтарів,
що знаходились з першої половини XIX ст. до початку XX ст. у
м. Чигирин.
Інформація у письмових джерелах про кількісний склад
єврейського населення Чигирина в XVI–XVIIІ ст. обмежена.
Археологічні дослідження середньовічного Чигирина дають нам
відомості про православні церкви і цвинтарі XVII століття, а про
католицькі та єврейські на даний час інформація відсутня.
Як відомо, далеко не кожна єврейська громада мала право на
утримання свого цвинтаря, залежало це як від влади міста так і від
чисельності самої єврейської громади. Тому чи існував в XVII ст. в
Чигирині єврейський цвинтар невідомо. Так наприклад в середні віки
в деяких європейських країнах єврейський цвинтар міг бути лише
один «В средние века в Вене было центральное кладбище для евреев
не только австрийского герцогства , но и соседних стран» [3, С. 505].
У XVIII ст. Чигирин був центром Чигиринського староства
Речі Посполитої. В ревізії 1765 року зазначається «замок стоит
над рекою, напротив высокой горы, на которой некогда был старый
замок и крепость; вокруг частокол; через город течет река Тясмин;
жидов нет, кроме арендаря» [4,С.664]. У 1775 році Польський сейм,
щоб допомогти особам єврейської національності відновити свої
сили, після погромів середини XVIII ст., та залучити їх «къ полезному
труду» видав закон за яким єврейське населення, що бажало
займатися землеробством звільнялося від «подушного oкладa» на все
життя, а також «от прочихъ податей» на 10 років [5,С.255]. Завдяки
цьому кількість євреїв на Правобережній Україні із кінця XVIII ст.
починає зростати.
В ревізії 1789 року показано в Чигирині: «одна церковь, мужеский
монастырь и 138 домов, в числе коих было несколько жидовских...»
[4, С. 664].
Після втрати Польщею самостійності сотні тисяч польських
євреїв стали підданими російського царату. Їм дозволялося мешкати
лише на тій частині території Російської імперії, яка колись належала
Польщі. Згідно указу Катерини ІІ від 23 грудня 1791 року ці райони
отримали назву “межі єврейської осілості”. Київська губернія ввійшла
в дані райони з 1794 року. Чигирин став повітовим містом Київської
губернії у 1797 році.
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1829 року Микола І видав розпорядження про виселення євреїв
по Київській, Подільській та Волинській губерніях з сіл у міста,
з даруванням їм пільг з оплати державних податків і виплатою
найбіднішим безповоротної грошової допомоги з Державного
Казначейства від 100 до 200 рублів на сім’ю. Також бажаючим
будуватись у містах було дозволено відпускати державний (казенний)
ліс, а тим, хто бажав мати фабрики, видавати позики з асигнованої на
це Державним Казначейством суми в 50 000 рублів [6].
Тому на початку ХІХ ст. євреї інтенсивно заселяли великі
міста та містечка в районах «межі єврейської осілості». На той час
в Чигирині їх нараховувалось 2921 осіб – 29,6 % від всієї кількості
жителів міста. О. Мозговий у своєму «Очерку» пише, що переважне
значення Київської губернії по кількості міського населення,
пояснюється значною кількістю єврейського населення, котре майже
все, за невеликим виключенням належить до стану міщан або купців
[7, С. 29]. Про кількісний склад єврейського населення Чигирина
у ІІ пол. ХІХ на поч. ХХ ст. дізнаємось зі статистичних видань
Київської губернії [18,С.327].
Єврейська громада в Чигирині, як і в багатьох містах Російської
імперії, у громадському відношенні жила своїм уособленим
життям. Тобто євреї складали окрему спільноту, головним завданням
якої була турбота про духовні і матеріальні потреби єврейського
населення міста.
Згідно з юдейською традицією, єврейська громада для
задоволення духових потреб вважала найважливішими синагогу та
цвинтар, що символізували земне та вічне життя, відігравали роль
своєрідних чистилищ. Цвинтар розташовувався переважно на окраїні
міста або у передмісті, часто за деякою природною перешкодою –
пагорбом чи річкою [1]. Релігійні традиції євреїв не дозволяють
ліквідовувати старі могили для нових поховань і тому єврейській
громаді потрібно було підбирати ділянки землі для облаштування
нових цвинтарів. Під місце для цвинтаря намагались вибрати
найкращу ділянку та дбали про її вигідне розташування відносно
міста, самої дільниці та недалеко від синагоги [6].
Точна дата появи Чигиринських міських єврейських цвинтарів
невідома, орієнтовно І половина XIX століття. Завдяки «Заміъчанія»
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[8, С. 1] копії плану Чигирина 1864 р., який відображав крім
правобережного «християнського» [9, С. 49] і лівобережне «єврейське
поселення» [9,С.49], дізнаємося, що 1840 р. «... за чертою проєкта …»
[8, С. 1] по праву сторону від дороги, яка вела с. Розсошанці
знаходилось єврейське кладовище. На той час в Чигирині воно було
єдине. На лівому березі Тясмина в сторону Чигиринського СвятоТроїцького монастиря розміщувався єврейський молитовний будинок.
Даний план не відображає місця знаходження чотирьох дерев’яних
синагог про них ми дізнаємося завдяки спогадам старожилів. Згідно
розповідей Кривошеї Галини на лівому березі Тясмина знаходилися
дві синагоги. Одна на Селищі, а друга майже поряд з цвинтарем
на Качарівці.
Аналізуючи карти кін. XX поч. XXI cт. міста Чигирина приходимо до висновку, що єврейський цвинтар був розміщений на
території сучасних вулиць: Нова та Заозерна. Тим паче, що в садибах
жителів В. Дяченка та А. Нечестека були знайдені фрагменти мацев.
Згідно традицій, які сягають ще в середньовіччя в українських
містах виникнення єврейського цвинтаря залежало від власника
міста. Статистичні дані за 1880 р. інформують, що 30 % гласних у
Міській думі Чигирина були єврейської національності. Це була
одна з основних причин розміщення на Замковій горі єврейського
цвинтаря. Аналізуючи спогади старожилів та світлини Чигирина
кін. XIX поч. XX ст. приходимо до висновку, що єврейські синагоги
знаходилися на правому березі Тясмина тобто на християнській
частині міста.
Після погромів 1881-1884 рр. та 1905 р. кількість єврейського
населення на лівобережжі Чигирина зменшилась. Можливо під час
повені (1820 р.) [10, С. 149] озеро «Тихое» [8, С. 1] та «болота»
[8, С. 1], які знаходилися за 150 м. [9, С. 49] розширили свою площу,
що привело до руйнації поховань. Тому місце для нового цвинтаря
кагани єврейських общин обрали на більш не доступній частині
міста – Замковій горі. Саме в цей час парафіяни Хрестовоздвиженської
соборної церкви, що знаходилася поряд на Чеканах і була знесена
водами Тясмина, перенесли цвинтар і храм на центральну вулицю міста.
Архівні джерела констатують, що єврейська родина Ейзінів майже
сто років орендувала каменоломню на Замковій горі, де видобували
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камінь пісковик. Вже у 1848 році у Військово-статистичному огляді
Російської імперії в описі міста подаються відомості: «На горе, где
был древний замок, есть каменоломня, где выделывают мельничные и
жерновые камени. Гора отдается в откуп и приносит городу 3,700 р. с.
годоваго дохода» [11, С. 208]. У 1897 році міський прибуток від оренди
каменоломні дорівнював 4350 рублів [7, С. 39]. Нахман Абрамович
Ейзін окрім млинових жорен, виготовляв точильні камені, камені до
крупорушок [12, С. 17; 12, С. 89], а також кам’яні стели мацеви та
горизонтальні плити для єврейських цвинтарів. Цілком закономірно,
що чигиринська єврейська громада обирає ділянку під цвинтар поряд
з каменоломнею, що знаходилась у оренді члена їхньої громади, і
повністю відповідає єврейській традиції: розташована на горі, щоб
на неї було важко підніматися і люди не прагнули по швидше там
опинитися, а під горою протікає річка Тясмин, що символізувало
відділення живого від мертвого.
Тож у ХІХ на початку ХХ ст. у Чигирині поряд із християнським
цвинтарем, що є діючим і донині, був розміщений і єврейський
кіркут. «На самій східній частині гори, котра сходить покато до
міського подолу, мається два значних насипи – один посеред гори...,
а другий...коло єврейського кладовища», дає відомості черкаський
історик С. Кривенко в статті «Розриті могили» [13, С. 61].

Рис. 1. Єврейський цвинтар в Чигирині. Малюнок Т. Запорожченка. 1925 р.
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Детального опису цвинтаря в письмових джерелах ми не
знаходимо. Стели мацеви єврейського цвинтаря на Замковій горі
зобразив на своїй графічній роботі у 1925 році місцевий художник
Іван Титович Запорожченко. Дана робота знаходиться у фондах
НІКЗ «Чигирин» (рис. 1). На ній зображено шість надгробних стел –
мацев виконаних з місцевого каменю пісковику. Написи на плитах вже
не простежуються, що говорить про тривалий період їх існування.
В той же час видно що територія цвинтаря досить доглянута, а це
говорить про те що у 20-х роках ХХ століття кіркут ще був діючим.
Під час революційних подій 1917-1924 рр. в результаті погромів
та міграції євреїв, на більш безпечні території, кількість єврейського
населення в Чигирині значно зменшилась. Так 1924 році в місті був
один діючий єврейський молитовний будинок, який мав назву «Явна».
Всі метричні книги молитовного будинку «уничтожины бандами
при изгнании евреев из Чигирина» [14, С. 20]. Світлини кін. XIX
поч. XX ст. М. Сквірського, А. Когана та Я. Звенигородського
зображають одну з синагог розміщену біля річки Тясмин (колекція
С. Потапенка). Протягом XX ст. кілька разів її перебудовували,
зокрема у 1955 році проводили капітальний ремонт споруди. В
травні 1957 р. в колишній синагогі відкрили психоневрологічний
диспансер (водолікарню) на 25 ліжок [15, С. 36], а у 1966 р. на
стаціонарному лікуванні диспансеру могло знаходитися вже
35 чоловік [16, С. 19]. Упродовж 90-х р. XX ст. в будівлі знаходився
будинок-ветеранів. На початку ХХI ст. в ній розміщувалися магазини
готового одягу. На сьогоднішній день будівля не функціонує і потребує
капітального ремонту.
На лютий 1927 року в Чигиринському районі, що в 1925 році
увійшов в новостворену Шевченківську округу, налічувалась одна
єврейська громада та лише 60 віруючих.
Остаточно закриття синагог на Чигиринщині відбувалося у
період 1928-1937 рр. в процесі боротьби із релігією. Відомо що в
стінах «Черкаської синагоги» м. Чигирина на початку 30-х років
ХХ ст. працював театр ім. Воровського. Ймовірно, що саме у цей час
припиняє своє існування чигиринська єврейська громада, а значить
і цвинтар на Замковій горі перестає використовуватись. Та невелика
частини євреїв, що залишилася в місті пристосовувалась до нових
умов життя.
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Руйнація самого цвинтаря припадає на післявоєнні роки, коли
старі єврейські пам’ятки не вважаються культурною цінністю.
Плити з єврейських цвинтарів нерідко використовуються в якості
будівельного матеріалу. В 50-60 роках ХХ ст. Чигирин активно
розбудовувався. Молоді люди з навколишніх сіл, одержавши
паспорти, працювали на підприємствах міста. Земельні ділянки для
будівництва власного житла отримували біля Замкової гори. Будинки
на вулицях: Привокзальній, Козацькій, Замковій, Кірова, Чапаєва
мають у своїх фундаментах «мацеви» із єврейського цвинтаря.
В кінці 80-х на початку 90-х років ХХ століття на території
цвинтаря не залишилось жодного надгробка.
На даний час територія комплексної пам’ятки історії, архітектури,
ландшафту національного значення «Замкова гора» (постанова КМУ
від 10.10.2012 р. № 929) на якій знаходиться один з єврейських
цвинтарів, входить до складу Національного історико-культурного
заповідника «Чигирин».
Науковим співробітникам заповідника вдалось віднайти дві
надгробних плити у приватних домоволодіннях, де вони використовувались для господарчих потреб. Епітафії на них майже стерті і
прочитати їх неможливо, декоративне оздоблення не простежується.
Влітку 2011 року брацлавські хасиди встановили на єврейському
цвинтарі Замкової гори меморіальну дошку із іменами похованих там
євреїв: «Огорожа батьків – намети праведних. З дозволеня рабина
святого рабі Ісраеля Меіра Габая, хай живе він багато добрих днів
амен. Місце на якому ти стоїш є святою землею Будинок життя
(цвинтар) святої громади Чиріна І поховані тут між інших Рабин
святий рабі Нахман з Чиріна, память його хай захистить нас амен,
автор «Ласощів мудрості» іще багатьох книжок, рабі Залман син
р. Нахмана Гегелиса, рабі Лахман син рабі Ефраіма та рабі Гершель
Любарскій , онук рабина святого рабі Нахмана з Брацлава, память його
хай захистить нас амен, рабі Давид Шохет (різник) та син його рабі
Нахман, рабі Зуша Гат, рабі Моше Ефраім син рабі Натана Лейбеле
Рубенса, рабі Песах Заславський, рабі Аврагам Явин, рабі Борух
Ефраім творець автор книги «в порослях что у реки», рабі Аврагам
брат раби Барона Кіблічера, рабі Сімха і рабі Аарон Розенфельд,
рабі Яков Моше і рабі Гершель, зятья рабі Натана Штернгарца,
55

рабі Ефраім з Чіріна творець автор книги «Зібрання каміння», учень
рабі Нанатана Штернгарца з Брацлава, рабі Пінхас Єгошуа відатний
учень рабі Нанатана Штернгарца з Брацлава». У першій декаді
березня 2014 р. меморіальну дошку було сплюндровано. Невідомі
особи облили її горючою речовиною і підпалили. Технічний стан
дошки був незадовільний і потребував реставрації, але вже восени
2014 р. її відновили.
Зважаючи, що епітафії на надгробках, що збереглись, не
прочитані, невідомо звідки з’явились такі відомості, і тому потребують
подальшого дослідження.
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(м. Вінниця)

МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-САДИБА М.І. ПИРОГОВА –
УНІКАЛЬНА ПАМ’ЯТКА
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
В статті подається короткий виклад біографії М.І. Пирогова
розкривається його роль в розвитку медицини, науки, освіти,
характеризуються особливості створення Пироговського меморіалу
та діяльність музею-садиби щодо охорони, збереження і популяризації
унікальної пам’ятки культурної спадщини України.
Ключові слова: пам’ятка, культурна спадщина, М.І. Пирогов,
Пироговський меморіал, напрямки музейної діяльності.

Цінністю меморіальних комплексів є їх зв’язок з історичною
подією чи видатною особистістю, тому ці місця відіграють особливу
роль у нашій історії і культурі, вони наділені особливим життям
і особливою оригінальністю. Меморіальність проявляється у
характеристиці місця, з яким пов’язана особистість, і як властивість
експозиції: за допомогою речових пам’яток відповідати епосі і
конкретній людині, що є головним критерієм музею. Такі об’єкти
культурної спадщини вимагають особливого ставлення: грамотного
відтворення, проведення ремонтних робіт, забезпечення їх охорони,
збереження, використання та популяризації.
Меморіальний
комплекс
«Національний
музей-садиба
М.І. Пирогова» є унікальним за своєю структурою. Особливістю
Пироговського меморіалу є те, що у крипті церкви св. Миколи
Чудотворця уже майже 137 років у природних умовах зберігається
набальзамоване тіло геніального вченого і великого хірурга
М.І. Пирогова, що стало тривалим науковим експериментом, який не
має аналогів.
Пріоритетними напрямками діяльності Національного музеюсадиби М.І. Пирогова є науково-дослідна, пам’яткоохоронна та
експозиційна робота, яка, з огляду на специфіку, є особливою і
не підлягає уніфікації. Окрім цього, музей активно займається
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комплектуванням фондової колекції, забезпеченням охорони,
збереження і популяризації безсмертної Пироговської спадщини.
Колектив наукових співробітників музею докладає максимум зусиль
для того, щоб музей-садиба геніального вченого і великого хірурга
М.І. Пирогова відповідав своєму призначенню.
Відрадно, що з кожним роком Пироговський меморіал
приваблює все більше і більше екскурсантів (минулого року кількість
відвідувачів музейного комплексу склала понад 130 тис. осіб).
Причина такої популярності полягає в геніальній науковій, медичній
і педагогічній спадщині та життєвих пріоритетах М.І. Пирогова,
який був твердо переконаний: «бути щасливим щастям інших – ось
справжнє щастя, ось життя земний ідеал» [1].
Народився Микола Іванович Пирогов 25 листопада 1810 року у
сім’ї скарбника Московського провіантного депо. В неповні 14 років
став студентом Московського університету, у 18 – отримав диплом
на звання лікаря, у 22 – захистив докторську дисертацію, у 26 років
він професор, у 36 – академік.
Вершина трудової і наукової діяльності Миколи Івановича
Пирогова припадає на 15 років роботи в Петербурзькій медикохірургічній академії, де він проявив себе як прекрасний хірург і
геніальний учений.
М.І. Пирогов належав до числа людей, які вірили в науку, як одну
із найпрогресивніших і найдієвіших сил, яка може змінити суспільство.
Водночас він був великим практиком. В результаті неймовірної
наполегливості, численних досліджень, експериментів, реалізації
новаторських ідей, активної діяльності на полях битв народилися
його неперевершені праці з судинної і остеопластичної хірургії,
хірургічної, топографічної і патологічної анатомії. Застосувавши
вперше в історії світової медичної практики ефірний наркоз, нерухому
гіпсову пов’язку, сортування на полі битви, М.І. Пирогов робить
вагомий внесок у розвиток військової медицини.
Відомо, що геніальний вчений, засновник організаційних засад
військової медицини М.І. Пирогов був учасником чотирьох війн.
На жаль, участю М.І. Пирогова в Кримській війні (1853-1856 рр.)
закінчилась його офіційна медична діяльність [2].
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В 1856 році М.І. Пирогов переїздить до України і переходить на
адміністративно-педагогічну роботу, працюючи спочатку на посаді
попечителя Одеського, а згодом – Київського навчальних округів.
Микола Іванович Пирогов є гордістю педагогічної науки і освіти.
Він всебічно обґрунтував гуманістичну ідею виховання справжньої
людини, громадянина, яку прагнув реалізувати у своїй діяльності.
Попечитель М.І. Пирогов неодноразово підкреслював: «Всі, бажаючі
бути корисними громадянами, мають перш за все навчитися бути
людьми» [3].
Однак передові погляди Пирогова – педагога нерідко йшли
врозріз з поглядами чиновників від освіти, і 1861 року його змушують
піти у відставку. Цього ж року він переїздить з Києва до своєї садиби
Вишня, яку придбав 1859 року поблизу повітового міста Вінниця
тодішньої Подільської губернії.
З цього часу почався відлік меморіального періоду садиби,
пов’язаний з іменем вченого і лікаря М.І. Пирогова. Долю цієї
невеликої садиби можна вважати щасливою. Хоч і самої садиби
тоді у повному розумінні ще не було, адже будинок споруджувався
уже за вказівками і проектом Миколи Івановича у добротному
старосвітському стилі, практичний, без всяких витіюватостей.
Фасад прикрашав солідний, навіть дещо важкуватий портик, який
підтримувався двома колонами. З протилежної сторони будинку
була прибудована широка веранда, яка з’єднувалася із заломвітальнею. Сходи з веранди вели прямо до саду [4].
М.І. Пирогов, перш ніж придбати маєток, в лабораторії
університету св. Володимира у м. Києві уважно вивчив хімічний
склад ґрунту, який виявився родючим. Його спокусила гарна природа,
садиба з усіх сторін була оточена широким ставком, дубовими
і березовими лісами. Тут вчений мав змогу зайнятися сільським
господарством, вирощуванням лікарських рослин та найулюбленіших
квітів – троянд, які приносили йому душевну насолоду.
Особливо любив Микола Іванович доглядати за прекрасним,
посадженим ним садом, де росло понад 2000 фруктових дерев, і
виноградником. А ще був задоволений, коли розхвалювали вирощені
ним жито і пшеницю, які називали «пироговськими».
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Проте найголовнішим заняттям М.І. Пирогова був прийом і
лікування хворих. Він створив першу на Поділлі лікарню, особисто
довів необхідність надання медичної допомоги сільському населенню
і показав, як її слід організовувати.
Для кращого забезпечення своїх пацієнтів ліками він
домігся дозволу на відкриття аптеки у своїй садибі, адже вартість
медикаментів у міських аптеках на той час була непомірно високою.
З метою виготовлення ліків вчений займався вирощуванням
лікарських рослин.
Вишенський період життя і діяльності М.І. Пирогова був
надзвичайно плідним і насиченим. У Вишні М.І. Пирогов написав
свою останню працю автобіографічного характеру «Щоденник
старого лікаря», який є глибоким філософським трактатом
геніального вченого.
Помер М.І. Пирогов у своїй садибі 5 грудня 1881 року. Про
збереження і бальзамування тіла вченого потурбувалися його рідні.
Велика заслуга в цьому належить Олександрі Антонівні, дружині
М.І. Пирогова. Тіло вченого набальзамував його учень, доктор
медицини Д.І. Виводцев, який приїхав з Петербургу.
На території сільського кладовища с. Шереметка була
споруджена усипальниця, де встановили домовину з тілом
М.І. Пирогова. Впродовж трьох років над усипальницею збудували
храм, який слугував фамільною церквою родини Пирогових. Таким
чином, було покладено початок Пироговському меморіальному
музею, який буде відкрито для відвідувачів лише через 65 років.
Широкий доступ до усипальниці став можливим у 60-х роках
минулого століття.
Вперше питання щодо створення у садибі геніального
ученого меморіального музею порушувалося у двадцятих роках
минулого століття науковцями з Ленінграда, Москви, Вінниці.
Вчені підкреслювали, що «Пирогов належить не лише тій країні,
де він народився. Він належить світовій хірургії, і справою честі
вітчизняних хірургів, прямих послідовників Пирогова, є увічнення
його пам’яті…» [5]. Однак питання ще довго залишалося відкритим.
І лише 27 жовтня 1944 року приймається урядове рішення:
«З метою увічнення пам’яті основоположника військово-польової
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хірургії М.І. Пирогова організувати музей його імені і вжити заходів
щодо збереження набальзамованого тіла вченого» [6].
Відкриття музею відбулося 9 вересня 1947 року. Сьогодні до
складу Національного музею-садиби М.І. Пирогова входить Будинок
Миколи Івановича, де розміщена головна експозиція, яка послідовно
розкриває основні періоди життя і діяльності вченого, музей-аптека
і парк, де ростуть дерева, посаджені господарем. Меморіальний
парк є продовженням експозиції будинку. Збереглася також липова
алея – улюблене місце його відпочинку, яка сьогодні розглядається в
контексті природного і культурно-історичного меморіального
середовища. На відстані трохи більше кілометра від садиби знаходиться
Церква св. Миколи Чудотворця, де спочиває набальзамоване тіло
М.І. Пирогова. Будинок і церква занесені до Державного реєстру
культурної спадщини України як пам’ятки історії і архітектури
національного значення.
Експозиція музейного комплексу постійно доповнюється
новими матеріалами і розширюється, хоч це певною мірою
проблематично для меморіальних музеїв, де постійно відчувається
дефіцит експозиційних площ.
Основна експозиція нашого музею традиційно ділиться на
дві частини: історико-біографічну і меморіально-побутову. І якщо
експозиція церкви-усипальниці є стовідсотково меморіальною, а
церква – діючою, з автентичним іконостасом, культовими речами
і пам’ятками сакрального мистецтва, то меморіально-побутові
комплекси експозиції музею-аптеки теж створені в меморіальному
приміщенні, але переважно на типологічних експонатах з
використанням фігур людей у натуральну величину (фігури пацієнтів
М.І. Пирогова, його помічника, аптекаря і самого М.І. Пирогова
виготовив київський скульптор Спартак Британ із спеціальної
медичної пластмаси). Жанрові сцени, які є ілюстраціями лікарської
діяльності М.І. Пирогова у садибі Вишня, відтворені досить вдало і
привертають увагу відвідувачів.
При створенні діючої експозиції Будинку М.І. Пирогова
перевага надавалась історико-біографічному принципу показу.
Відтвореним є лише кабінет М.І. Пирогова, який вирізняється
надзвичайною простотою, образністю і емоційністю. Тут немає
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нічого зайвого, все підпорядковано реаліям часу. Відкрита книга і
купка рукописів на робочому столі М.І. Пирогова наче символізують
те, що могутній потенціал ученого не був повністю реалізований.
Кабінет М.І. Пирогова став своєрідним інтелектуальним центром
усієї експозиції.
В Будинку М.І. Пирогова представлені всі етапи життя вченого,
одне із центральних місць відведене його участі в обороні Севастополя
під час Кримської війни (1853-1856 рр.). Геніальний вчений
представлений і як хірург, і як військово-медичний адміністратор,
виділені його пріоритети щодо застосування у воєнно-польових
умовах сортування поранених, гіпсової пов’язки, організації роботи
сестер-милосердя.
Експонуються прижиттєві видання праць і атласів М.І. Пирогова, які принесли йому світову славу, особисті речі великого
хірурга, його епістолярна спадщина, фотографії, документи, що
характеризують його безсмертні заслуги у справі становлення
вітчизняної хірургії.
Великий інтерес у відвідувачів музею викликає дисертація
М.І. Пирогова, за яку він був удостоєний звання доктора медицини,
та численні праці вченого з хірургічної та топографічної анатомії і
військово-польової хірургії.
Унікальними експонатами музею є Пироговські препарати
і літографські камені, з яких були зроблені таблиці до Атласу
«Ілюстрована топографічна анатомія…», а також чотири класичні праці
М.І. Пирогова: «Звіт про подорож по Кавказу», «Основи загальної
військово-польової хірургії», «Звіт про відвідування військовосанітарних установ в Німеччині Лотарингії і Ельзасі в 1870 р.» та
«Військово-лікарська справа і приватна допомога в Болгарії і в тилу
діючої армії в 1877-1878 рр.», які підвели анатомічний фундамент
під всю сучасну хірургію і склали основу вчення про організацію
військової медицини та військово-польової хірургії.
Експозиційними та екскурсійно-популяризаційними методами
робиться акцент на тому, що геніальні праці М.І. Пирогова, його
новаторські ідеї широко використовуються для розвитку медицини і
педагогіки ХХІ століття.
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Експозиція музею постійно оновлюється, доповнюється,
створюються нові розділи. Завершується експозиція Будинку
М.І. Пирогова темою «Увічнення пам’яті геніального вченого
і великого хірурга М.І. Пирогова». Для розміщення експонатів
виготовлене нестандартне музейне обладнання, яке органічно
вписалося в атмосферу будинку другої половини ХІХ ст.
На базі стаціонарної експозиції ми практикуємо створення
тематичних музейних виставок. Для цього придбали спеціальні
вітрини, які не порушують загальне сприйняття Будинку, де жив і
працював лікар М.І. Пирогов.
З метою кращої інтерпретації експозиційного матеріалу
використовуються твори образотворчого мистецтва. Для поліпшення
сприймання експозиції відвідувачами, не об’єднаними у групи,
зокрема іноземцями, в кожній експозиційній залі додатково
розміщені анотації англійською і російською мовами.
Відомо, що музейна експозиція є основою науково-просвітницької діяльності музею. Зокрема, експозиція Національного
музею-садиби М.І.Пирогова є навчальною базою для студентів вищих
навчальних закладів області. Тут проводяться конференції, заняття з
історії медицини, наукові тематичні лекції та екскурсії, працюють
студентські гуртки.
Науковцями Вінницького національного медичного університету
ім. М.І. Пирогова і нашого музею забезпечується постійне
спостереження за дотриманням стану, умов і режиму зберігання
набальзамованого тіла вченого. Це складає специфіку роботи нашого
музею та особливість експозиційної і пам’яткоохоронної діяльності.
Важливість і значущість наукових проблем, які порушував
М.І. Пирогов, підтверджує чудова традиція проведення міжнародних
«Пироговських читань» і з’їздів. В музеї експонуються комплекси
документів, які розповідають про ці форуми, їх організаторів і
учасників, зокрема, останнього, який було проведено з нагоди
200-річчя від дня народження вченого з ініціативи Вінницького
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Учасниками
цього форуму стали представники медицини з 26 держав світу.
З 2010 року музей очолив Заслужений лікар України, Лауреат
Державної премії в галузі науки і техніки, кандидат медичних наук,
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доцент П.М. Гунько, під керівництвом якого значно активізувалась
музейна діяльність, успішно проведена чергова ребальзамація
тіла М.І. Пирогова, поліпшена охорона і збереження об’єктів
Пироговського меморіалу.
Налагоджені зв’язки музею з нащадками М.І. Пирогова, які
проживають у Греції. Надані ними матеріали широко використовуються в науково-дослідній, експозиційній та екскурсійній роботі.
Сьогодні Національний музей-садиба М.І. Пирогова вражає
відвідувачів своєю унікальною структурою, грамотною експозицією,
гарним станом збереження меморіальних приміщень, доглянутим
парком, облаштованою рекреаційною зоною.
З часу створення Пироговський меморіал набув широкого
визнання, його відвідали понад 8 мільйонів екскурсантів зі 186 країн
світу. За значні заслуги у справі популяризації життя і діяльності
М.І. Пирогова музею присвоєний статус національного, він є
важливим об’єктом регіонального і міжнародного туристичного
відвідування.
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Гунько П.М., Коваленко Л.Г., Мартинов З.С.
(м. Вінниця)

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТІЛА
ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО М.І. ПИРОГОВА –
УНІКАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ
Стаття повертає нас в період, коли в 1881 році відбулось
бальзамування тіла геніального вченого, великого хірурга, педагога і
громадського діяча М.І. Пирогова, і впродовж 137 років в результаті
періодичного ребальзамування воно зберігається в природних умовах, що є
унікальним не лише для України, але й для світу.
Останнє 10-е ребальзамування тіла М.І. Пирогова, яке відбулось у
березні-квітні 2018 року, було здійснено саме українськими вченими та
науковцями, що свідчить про високий рівень вітчизняної медичної науки.
Ключові слова: М.І. Пирогов, ребальзамування, Національний музейсадиба М І. Пирогова.

Національний музей-садиба М. І. Пирогова – єдиний музейний
комплекс в Україні, який має унікальну структуру. До його складу
входять: меморіальний будинок, де розміщена головна експозиція,
музей-аптека, сад і парк загальною площею двадцять гектарів.
Окрім цього, складовою частиною музейного комплексу є церкваусипальниця, де 137 років покоїться набальзамоване тіло відомого
вченого, геніального хірурга, анатома, творця воєнно-польової
хірургії, педагога і громадського діяча Миколи Івановича Пирогова.
Основна діяльність музею спрямована на популяризацію життя
і діяльності вченого, його видатних заслуг перед Вітчизною та
підтримку наукового експерименту щодо збереження набальзамованого тіла М.І. Пирогова в природних умовах, який не має аналогів
в Україні.
До бальзамування тіла вченого в медицині були відомі поодинокі
випадки тимчасового зберігання тіл видатних діячів та царствених
осіб. Тривалість зберігання складала від декількох тижнів до
декількох років.
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В ХІХ столітті було запропоновано велику кількість способів
бальзамування біологічних об’єктів, які базувались на хімічних,
фізичних і біологічних властивостях заново відкритих речовин.
В ХХ столітті відомі вітчизняні вчені академіки В.П. Воробйов
і Б.І. Збарський (1924 р.) розробили новий метод бальзамування
померлих з метою тривалого зберігання їх в умовах, доступних
для огляду. Під керівництвом Б.І. Збарського в 1924 році було
набальзамовано тіло В.І. Леніна, а в 1949 році – Г.М. Димитрова,
державного діяча Болгарії, який помер в Москві, а захоронений –
в Софії. В 1969 році вчені набальзамували тіло Хо Ші Міна –
Президента Демократичної республіки В’єтнам та Агостіньо Нето –
діяча визвольного руху Анголи.
Після проведеної реорганізації лабораторію при Мавзолеї
Леніна перейменували в науково-дослідний і навчально-методичний
центр біомедичних технологій (НДЦ БМТ) та ввели до складу
Всеросійського інституту лікарських і ароматичних рослин
(ВІЛАР), науковці якого пізніше займались ребальзамуванням тіла
М.І. Пирогова.
Щодо М.І. Пирогова, то етапи бальзамування і ребальзамування
його тіла мають дуже непросту історію.
В травні 1881 року вся наукова, медична і педагогічна
громадськість Росії вшановувала М.І. Пирогова з нагоди 50-річчя
його видатної науково-практичної діяльності. Складно було
передбачити, що ювілейний рік стане останнім у житті великого
хірурга. Про можливість фатального кінця не хотіли думати навіть
люди, які близько знали М.І. Пирогова.
Влітку 1880 року у М.І. Пирогова випав корінний зуб верхньої
щелепи справа. Загальний стан здоров’я для його похилого віку був
задовільний, але невеличка виразка з чітко окресленими краями
поволі поширювалась і створювала проблеми при вживанні їжі.
Невдовзі до садиби Вишня приїхав М.В. Скліфосовський – професор
Московського університету, щоб запросити Миколу Івановича
Пирогова на ювілейні урочистості до Москви. На прохання Миколи
Івановича він уважно оглянув його, не прийнявши остаточного
рішення. Заспокоївши хворого та його дружину Олександру Антонівну
в тому, що ця невиліковна фістула не злоякісна, він повернувся
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в Москву, а незабаром туди приїхав і Микола Іванович з дружиною та
доктором медицини С.С. Шкляревським.
Вшанування видатного вченого в Московському університеті
перетворилось у величне свято медицини та його яскравої особистості. Це була остання зустріч вченого зі своїми колегами та учнями.
Там же, в Москві, відомі хірурги М.В. Скліфосовський,
Е.К. Валь, В.С. Грубе та Е.Е. Ейхвальц оглянули М.І. Пирогова
і прийняли одностайне рішення – виразка злоякісна, необхідна
термінова операція.
Про це рішення повідомили Миколу Івановича. Вчений хотів
відтермінувати операцію та все-таки погодився на неї. Проте дружина
і син наполягли на поїздці у Відень (Австрія) до Т. Більрота –
авторитетного австрійського хірурга і клініциста.
Після детального огляду Т. Більрот визнав діагноз правильним,
але враховуючи клінічні прояви захворювання і вік пацієнта,
заспокоїв його, порадивши відмовитись від операції.
Здоров’я М.І Пирогова різко погіршувалось. Свої роздуми
про хворобу, що спіткала його, він висловив в особливій записці,
яка була написана незадовго до смерті: «Ні Скліфосовський, Валь і
Грубе, ні Більрот не визнали у мене ut ulcus oris mem mus cancrosum
serpiginosum (повзучої ракової виразки): – інакше перші три не
порадили б операцію, а другий не визнав би хворобу за доброякісну.
1881 р. жовтень. 27. Пирогов» [6, С. 161].
Передбачаючи невідворотну кончину, за місяць до смерті Миколи
Івановича, Олександра Антонівна написала лист в Санкт-Петербург
доктору медицини Д.І. Виводцеву з проханням набальзамувати
тіло М.І. Пирогова, котре, як писала вона, – «я б бажала зберегти в
нетлінному вигляді» [2, Арк. 1].
В іншому листі О.А. Пирогова висловила бажання «зберегти
це дороге тіло для нащадків і мати можливість у хвилини
скорботи побачити його. Прошу Вас дати мені, по можливості,
відверту відповідь, чи досягнете Ви досконалого збереження його
теперішнього вигляду і на який час. …Ви зрозумієте, як мені важко
буде піддавати тіло бальзамуванню без надії на тривале збереження
рис обличчя дорогої людини» [1, Арк. 2].
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Д. І. Виводцев, отримавши лист із Вишні, одразу відповів згодою,
звернувши при цьому увагу Олександри Антонівни на необхідність
отримання відповідного дозволу від церковної влади. Для цього
через місцевого священика необхідно було подати прохання на ім’я
«Його Преосвященства єпископа Подільського і Браїлівського».
…Той в свою чергу звертається за височайшим дозволом в Святійший
Синод в Петербурзі. Випадок в історії християнства унікальний –
ієрархи православної церкви, врахувавши заслуги М.І. Пирогова,
як зразкового християнина і всесвітньо відомого вченого, дозволили
не віддавати тіло землі, а залишити його нетлінним, «щоб учні і
продовжувачі благородних і богоугодних справ М.І. Пирогова могли
споглядати його світлий облік» [5, С. 12].
Через чотири дні після кончини Миколи Івановича (23 листопада / 5 грудня 1881 р.) Д.І. Виводцев у присутності двох лікарів і
двох фельдшерів протягом 4-х годин набальзамував тіло знаменитого
хірурга.
По завершенню усіх робіт шматочок з ділянки піднебіння,
враженого виразкою, був взятий для мікроскопічного дослідження,
котре проводилось спочатку в Києві професором В.Б. Томса і
доктором медицини Д.І. Виводцевим, а потім – в Петербурзі в
лабораторії академіка М.П. Івановського, де було отримано
підтвердження про те, що це плоскоклітинний епітеліальний рак.

Рис. 1. Церква-некрополь М. І. Пирогова
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Тіло М.І. Пирогова перенесли в усипальницю, а через три роки
над нею була побудована церква (Рис. 1), проектну документацію
якої розробив і керував будівництвом відомий київський архітектор
В.І. Сичугов.
Минули роки… Померла Олександра Антонівна, помер
священик Є.І. Левандовський, який слідкував за порядком в церкві,
родичі виїхали за кордон. Таким чином, упродовж тривалого часу тіло
М.І. Пирогова, церква-некрополь і садиба вченого не мали ніякого
догляду і піддались запустінню. Величезної шкоди їм було заподіяно
в роки іноземної інтервенції і громадянської війни.
Вперше питання про необхідність вжиття заходів по збереженню
тіла М.І. Пирогова і перетворення його садиби в музей було порушено
на початку 20-х років Вінницьким науковим товариством лікарів на
чолі з доктором медицини М.М. Болярським, який неодноразово
інформував лікарів Пироговського товариства в Москві і Ленінграді
про вкрай незадовільний стан бальзамованого тіла М.І. Пирогова і
усипальниці, в якій воно покоїлось, і просив знайти можливість вжити
заходів щодо їх подальшого збереження.
Увагу медичної громадськості до цього священного місця
зуміли привернути лише в 1926 році після відвідування садиби і
усипальниці М.І. Пирогова відомим хірургом І.І. Грековим, яке
викликало у нього почуття відповідальності за долю того місця, де
жив і творив два десятиріччя геніальний вчений, а також за долю його
бальзамованого тіла.
Професор І.І. Греков спільно з Вінницьким науковим товариством
лікарів подав заяву в президію 1-го Всеукраїнського з’їзду хірургів
(1926 р.), в якій було сказано: «…на долю України випала честь
зберігати в себе його останки… Настав час прийти на допомогу
Товариству Вінницьких лікарів і вжити енергійних заходів, щоб
запобігти подальшому руйнуванню тіла М. І. Пирогова…» [4, С. 282].
У зв’язку з цим у Вишню була відряджена спеціальна комісія
в складі М.К. Лисенкова, М.М. Болярського і М.Я. Зільберберга
для огляду набальзамованого тіла М.І. Пирогова і умов, в яких воно
зберігається.
В 1939-1940 рр. у зв’язку з відзначенням 130-річчя з дня
народження вченого Українське відділення Пироговського товариства
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порушило питання про створення в садибі меморіального комплексу
і запропонувало комісії, яку очолив професор Р.Д. Синельников,
провести роботи по відновленню тіла М. І. Пирогова.
Вперше домовина була оглянута в 1940 році, в результаті чого
виявлено, що доступні для огляду частини тіла вченого і його одежа
в багатьох місцях вкриті пліснявою. Як стверджували фахівці, за
період з 1881 року по 1940 рік відбулись глибокі зміни тканин, котрі
врешті призвели до муміфікації останків М.І. Пирогова. Причинами
цього стала відсутність будь-якого контролю за режимом збереження,
недоліки самого способу бальзамування, який не забезпечив належної
фіксації тканин, слабка бактерицидність розчину не завадила
розвитку грибкової флори на поверхні тіла, а також корозія і дефекти
труни, в результаті чого тривалий час здійснювався прямий контакт
з зовнішнім середовищем.
Спеціалісти прийняли рішення про необхідність термінових
заходів щодо збереження і відновлення тіла М.І. Пирогова. Основні
заходи були зорієнтовані на літо 1941 року, але ІІ Світова війна
перервала заплановані роботи.
Після звільнення України від німецько-фашистських загарбників
розпочались підготовчі роботи по створенню меморіального музею
М.І. Пирогова на території садиби великого хірурга. В урядовому
розпорядженні, ухваленому 27 жовтня 1944 року, вказано: «З метою
увічнення пам’яті основоположника воєнно-польової хірургії
М.І. Пирогова зобов’язати: «…організувати в садибі М.І. Пирогова
музей його імені і вжити заходів щодо збереження останків
М.І. Пирогова, які знаходяться в склепі церкви села Шереметка» [3].
18 листопада 1944 року спеціальна комісія, яка прибула в садибу
Вишня, виявила, що гроб з тілом М.І. Пирогова знаходиться на межі
руйнування і ситуація вимагає невідкладних заходів.
Велика заслуга в створенні музею і відновленні тіла
видатного вченого належить начальнику Головного військовосанітарного управління СРСР академіку АМН генерал-полковнику
Ю.І. Смірнову.
У травні 1945 року в Вишню приїхала ще одна комісія,
призначена Ю.І. Смірновим. До її складу входили вчені Ленінграда,
Києва, Харкова, Вінниці. Перед ними були поставлені надзвичайно
складні і відповідальні завдання.
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По-перше, не лише попередити подальше руйнування тіла
М.І. Пирогова, але й зробити часткову його реставрацію, адже
останки М.І. Пирогова пролежали після бальзамування протягом
64-х років без будь-якого догляду і спостереження.
По-друге, необхідно було визначити, які інгредієнти застосовувались для бальзамуючої рідини та її рецептуру.
По-третє, необхідно було врахувати результати попередньо
поставлених дослідів з тканинами, аналогічними або близькими за
своїм станом до тканин останків М.І. Пирогова.
І нарешті, велике значення мали індивідуальні особливості
останків М.І. Пирогова. Одночасно була висловлена думка про
те, що якщо вчені навіть частково вирішать ці завдання, то і тоді
отримані результати будуть гідним внеском в науку про збереження і
реставрацію тканин бальзамованого тіла.
Перше ребальзамування останків М.І. Пирогова проводилось
з 8 травня по 4 вересня 1945 року фахівцями під керівництвом
професора Р.Д. Синельникова в спеціально обладнаному приміщенні
музею.
В результаті проведеної унікальної роботи, яка тривала 115 днів,
ученим вдалось відновити зовнішність М.І. Пирогова та значно
уповільнити процес розпаду тканин.
Спеціалісти стверджують, що це єдиний у світовій науці
випадок, коли тіло, яке знаходилось в несприятливих умовах, без
належного догляду такий тривалий час після смерті, було відновлено.
У зв’язку з наближенням 75-річчя з дня смерті М.І. Пирогова
і 10-річчя з дня першого ребальзамування його тіла, комісією в
складі професорів М.К. Даля, Р.Д. Синельникова, М.С. Спірова,
к.м.н. Я.Р. Синельникова і начальника музею полковника медичної
служби А.К. Руденка з 12 липня по 29 липня 1956 року були проведені
чергові роботи по збереженню останків вченого.
В 1956 році Міністром охорони здоров’я СРСР був виданий
наказ про передачу музею-садиби М.І. Пирогова під відомство
Міністерства охорони здоров’я УРСР. У зв’язку з цим, з 1957 року
по 1967 рік візуальне спостереження за тілом вченого здійснювалось
Пироговською комісією МОЗ УРСР. В актах комісії підтверджувалось,
що останки вченого в хорошому стані і реставрації не потребують.
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З 1968 року активізувалось питання про чергове ребальзамування
тіла М.І. Пирогова, котре було проведене лише в 1973 році. Це було
третє ребальзамування останків вченого.
В жовтні 1978 року була створена Міжвідомча комісія
під керівництвом академіка АМН СРСР В.В. Купріянова, яка
здійснила детальний огляд та опис стану тіла М.І. Пирогова і
прийняла рішення про необхідність направити тіло М.І. Пирогова
в найкоротший термін в Москву для здійснення заходів по його
реставрації і ребальзамуванню.
Була розроблена нова схема бальзамування, яка базувалась на
тогочасному досвіді науки про консервацію об’єктів, які довготривало
зберігаються.
Заходи по реставрації тіла М.І. Пирогова проводились в Москві
з 25 січня по 13 червня 1979 року.
З метою відновлення портретної схожості обличчя й кистей рук
були виконані роботи, спрямовані на виправлення дефектів відкритих
для огляду частин тіла. Здійснена рентгенографія тіла для оцінки стану
кісток скелету, проведено морфологічне і біохімічне дослідження
тканин, а також вченими було запропоновано ряд заходів зі створення
оптимальних умов для довготривалого збереження набальзамованого
тіла М.І. Пирогова в природних умовах та покращення його
експонування.
З цією метою в 1981-1982 рр. виконаний великий об’єм робіт
із проектування, створення, монтажу і введення в експлуатацію
нового гермосаркофага і спеціальної системи освітлення.
В 1988 році тіло вченого в спеціальному контейнері
транспортували в Москву для проведення чергових робіт по його
реставрації і ребальзамуванню, які здійснили провідні спеціалісти
НДЦ БМТ «ВІЛАР».
Детальний огляд після завершення цих заходів показав, що стан
тіла М.І. Пирогова покращився.
Починаючи з 1994 року і в наступні роки (2000, 2005, 2011),
планові наукові роботи з ребальзамування останків великого вченого
почали проводитись у Вінниці в спеціально обладнаній лабораторії
Національного музею-садиби М.І. Пирогова.
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Вченими Вінницького національного медичного університету
ім. М.І. Пирогова і науковими співробітниками музею-садиби
систематично проводяться планові науково-профілактичні роботи по
збереженню тіла Миколи Івановича. Постійно здійснюється контроль
за дотриманням температурного режиму, рівня вологості, шумового і
біологічного режимів, санітарним станом саркофагу.
Знаковим стало десяте ребальзамування тіла М.І. Пирогова,
підготовка і проведення якого проходила в досить непростих
суспільно-політичних умовах.
Насамперед, це пов’язано з війною на Сході України і визнання
Росії агресором, і доцільність співпраці щодо ребальзамування
з представниками агресора викликало б неоднозначну реакцію в
суспільстві. Тим більше, що росіяни запросили значну суму коштів,
яка передбачала не лише вартість проведених робіт і матеріалів,
але й оплату проживання, харчування, транспортних витрат і т. ін.
(≈30 тис. доларів з вимогою 100 % попередньої оплати).
Керівництво Національного музею-садиби М.І. Пирогова
розпочало пошук альтернативних варіантів і звернулось до
вітчизняних вчених, судово-медичних експертів щодо вирішення
питання ребальзамування тіла М.І. Пирогова.
В листопаді 2017 року під головуванням ректора Вінницького
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова академіка
В.М. Мороза відбулось засідання комісії, яка розглянула питання
про стан бальзамованого тіла М.І. Пирогова та необхідності його
термінового ребальзамування.
Комісія звернулась до Уряду України з проханням про надання
дозволу на проведення ребальзамування тіла М.І. Пирогова
українськими вченими, без залучення фахівців з РФ, та виділення
необхідного фінансування (200 тис. грн.).
Вже в січні була створена Пироговська комісія у складі:
голова комісії – Мороз Василь Максимович – академік РАМН,
ректор Вінницького національного медичного університету
ім. М.І. Пирогова;
співголова комісії – Гунько Петро Маркович – кандидат
медичних наук, генеральний директор Національного музеюсадиби М.І. Пирогова;
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співголова комісії – Гумінський Юрій Йосипович – доктор
медичних наук, проректор з науково-педагогічної (навчальної)
роботи Вінницького національного медичного університету
ім. М. І. Пирогова.
До складу комісії ввійшли вчені з Києва, Сум, Львова, Вінниці,
представники МОЗ України, співробітники Національного музеюсадиби М.І. Пирогова. Склад Пироговської комісії був затверджений
на цьому засіданні.
На жаль, в мережі Інтернет з’явилось звернення до громадян
Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, яка поставила під сумнів
необхідність ребальзамування тіла видатного вченого Миколи
Івановича Пирогова.
І лише особисте втручання в ситуацію Прем’єр-Міністра України
Володимира Гройсмана дозволило виділити необхідне фінансування
і розпочати процес ребальзамування 14 березня 2018 року і успішно
виконати ці роботи. І вже з 20 квітня 2018 року відкрито доступ до
усипальниці М.І. Пирогова – видатного вченого хірурга (Рис. 2).

Рис. 2. Тут спочиває М.І. Пирогов
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Таким чином, унікальний науковий експеримент продовжується.
І дуже важливо, щоб у ньому брали участь фахові спеціалісти, патріоти
і просто небайдужі люди. Ось тоді він і буде приречений на успіх.
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ЗНАЧЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПОБЛИЗУ СЕЛА БАБИН
КЕЛЬМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ
ДАВНІХ ПОСЕЛЕНЬ ПОДНІСТРОВ’Я
Протягом практично всіх історичних періодів існування людства
поблизу села Бабин Кельменецького району існували поселення. Доцільно
підсумувати ким і коли були проведені їх археологічні дослідження,
у результаті яких збільшилася джерелознавча база з давнього та
середньовічного минулого регіону.
Ключові слова: Бабин, Кельменецький район, археологічні дослідження.

Якщо проаналізувати географію археологічних пам’яток,
відкритих протягом минулого століття в Чернівецькій області, то з
впевненістю можна стверджувати, що більша їх частина розташована
в Дністрово-Прутському межиріччі, а конкретніше вздовж річки
Дністер. Розкопки тут проводились різними експедиціями впродовж
всього ХХ ст. Звичайно, місця, де розташовувались поселення
обирались не випадково – цьому слугували ряд умов. Одне із таких
привабливих місць на Дністрі – це територія навколо сучасного села
Бабин Кельменецького району, яка, справді, була і є привабливою
для життя та організації й ведення господарства. Тут знайдені сліди
поселень практично всіх історичних епох.
Пам’ятки стародавнього кам’яного віку на території України
представлені залишками кількох сотень довгочасних стоянок і
короткочасних стійбищ, а також знахідками виробів з каменю та
кістками [3, с. 9]. Прикметно, що в межах Чернівецької області
найбільш ранньою є стоянка первісних людей в урочищі Яма, що
знаходиться поблизу саме села Бабин [13, с. 7]. Ця стоянка, як і
багаточисленні інші стоянки та місцезнаходження доби давнього
кам’яного віку, виявлені на території Середнього Подністров’я, є
свідоцтвом того, що цей район був значним осередком розвитку
культури палеолітичної людини. В деяких місцях, де жили тогочасні
77

люди, збереглися рештки їх поселень-стоянок. Зокрема такі рештки
тимчасових жител, знайдені знов ж таки поблизу Бабина.
Проведені на території Чернівецької області дослідження ряду
різночасових пам’яток (біля сіл Бабин, Вороновиця та Молодове), які
провадились Дністрянської палеолітичною експедицією Інституту
суспільних наук ЛДУ ім. І. Франка в 1949-1964 рр. спільно з
геологами, палеонтологами та спеціалістами інших галузей, дали
можливість отримати величезний фактичний матеріал для всебічної
характеристики розвитку культури викопної людини в цьому районі
від доби мустьє до раннього мезоліту включно. Ці матеріали про
палеоліт Подністров’я дали підстави для розв’язання ряду важливих
проблем історії давнього населення цієї території.
Отже, бачимо, що вивчення стоянок доби палеоліту поблизу
Бабина, зробило неабиякий вклад в розвиток історичної науки
цього періоду.
В межах раннього та середнього палеоліту вченим та керівником
Дністрянської палеолітичної експедиції Інституту суспільних наук
ЛДУ ім. І. Франка Чернишом О.П. виявлено три поселення: Бабин І
(уроч. Яма), Бабин ІІІ (уроч. Магазія), Бабин ІV (уроч. Виноградник).
Із знакових матеріалів тут знайдено нуклеус, скреблоподібне знаряддя,
три архаїчні відщепи зі слідами ретуші, відщепи, дископодібний
нуклеус, ножеподібне знаряддя та інше [2, с. 19].
Безперечно ці матеріали є цінними для вивчення археології
найдавніших часів, але найбільшим відкриттям все ж стали стоянки
пізнього палеоліту. Взагалі на околицях Бабина їх виявлено аж 11.
Пропоную, в першу чергу, на основі матеріалів того ж Черниша О.П.,
розглянути саме ту, яка розташовувалась в урочищі Яма (Бабин І).
Ця стоянка розташована на високому схилі правого берега Дністра,
на північному сході від населеного пункту. Відкрита в кінці 20-х рр.
минулого століття Ч. Амброжевичем, додатково обстежена в 30-х рр.
Н. Морошаном, в 1946-1947 рр. П. Борисковським, а в 1948-1951,
1953, 1963, 1966 рр. Чернишем О.П. [15, с. 73].
У 1949-1951 рр. Черниш О.П. розкрив площу розміром в
694 кв.м, що дало змогу виявити і вивчити залишки трьох
різночасових пізньопалеолітичних стійбищ відкритого типу. У
культурному шарі виявлено близько 30 тис. крем’яних знахідок,
78

уламків кісток викопних тварин, залишки вогнищ, вугілля, велику
кількість різних виробів з каменю, виробів з кісток [14, с. 122, 15
с. 73,74]. Зокрема, у нижньому шарі кремінний інвентар складається
з п’яти нуклеусів, чотирьох відколів від пожвавлення нуклеусів,
98 пластин (великих пластин з бічними виїмками), 33 ножеподібних
знарядь (пластин і відщепів з крайової ретушшю), 17 скребків
(овальних скребків з ретушшю по периметру, скребків високої
форми, скребків з сплощеним робочим краєм, скребків високої
форми), 17 відрізків, комбінованих та інших знарядь (дрібних
вістрів, знарядь з ретушшю по периметру, великих різців, дрібного
подвійного вістря з гострими кінцями, уламка листоподібного
наконечника з односторонньою обробкою поверхні по краях і т. д.).
Фауна представлена уламками кісток північного оленя (від чотирьох
особин), кісток коня (від двох особин) і мамонта. Крім того, в шарі
траплялися шматочки фарби (окис заліза і вохра) і фрагмент округлої
терки з піщанику. Значні колекції рухомого матеріалу виявлено також
у другому та верхньому культурних шарах [14, с. 122-126].
На інших стоянках, а саме Бабин II (уроч. Антонія), Бабин ІІІ
(уроч. Магазія), Бабин IV (уроч. Говда), Бабин V (уроч. Хлопів),
Бабин VI (уроч. Мурависько), Бабин VII (уроч. Виноградник),
Бабин VIII (уроч. Валок), Бабин IX (уроч. Обіч), Бабин Х
(уроч. Клин), Бабин ХІ (уроч. Панський ярок) виявлені велика
кількість крем’яного матеріалу: нуклеуси, різці, скребки, в т. ч. на
пластинах з крайової ретушшю, відщепи, пластини, наконечники
тощо [2 ,с. 64,65]. Окрім цього, цінним матеріалом можна вважати
знайдені в 1932 р. в урочищі Антонія і в 1948 р. в урочищі Яма
наконечники лавролистої форми. Варто зазначити, що на декількох
із цих стоянках траплялися також мустьєрські та мезолітичні вироби
[15, с. 74,75]. Всі матеріали і документація передано на зберігання в
ІСН АН України (сучасний Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України) [2, с. 64,65].
Як бачимо, дослідники приділили чимало уваги цим поселенням,
адже матеріали, які були знайдені та опрацьовані, дійсно, дали
змогу детально вивчити особливості життя та побуту населення
пізньопалеолітичного часу.
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Щодо періоду мезоліту, то стоянок цього періоду на території
України налічується майже 1000 [4, с. 10]. Відомі такі памятки і
в районі середньої течії Дністра (Нагоряни, Бабин, Василів, Атаки
та ін.) [13, с.7].
Як зазначалось вище, за даними розкопок, які проводились
вченими при дослідженні стоянок палеолітичного періоду на околицях
села Бабин, тут вони виявили та обстежили вироби мезолітичної
епохи в трьох урочищах. Це дає підстави нам вважати, що на цих
місцях існували мезолітичні стоянки.
Зокрема, кремінні знахідки цього періоду знайдені в:
• урочищі Магазія, на мисі правого берега Дністра, на
північний схід від села;
• урочищі Цимбалова Говда, на правому березі Дністра, на
схилі високого берега до яру, в 1,5 км на схід від села;
• урочищі Муравишко, на мису правого берега Дністра
[2, с. 133,134].
Перехідним етапом від кам’яного періоду до епохи металу,
часом остаточного утвердження домінуючої ролі відтворюючого
господарства був мідний вік (енеоліт). На теренах України
найяскравішою археологічною культурою доби енеоліту була
трипільська [4, с. 12,13]. В межах Чернівецької області пам’ятки
цієї культури виявлені більше ніж в 300 пунктах [13, с. 8]. Є таке
поселення трипільської культури і поблизу Бабина. Розміщувалось
воно на північний захід віл села в уроч. Попове поле. При обстеженні
виявлено залишки 14 великих глинобитних жител, велику кількість
кераміки, крем’яні вироби [2, с. 214].
Представником наступної історичної доби, бронзової, на теренах
Чернівецької області була комарівська культура. На поселеннях цієї
культури відомі землянки і наземні житла. В цей період при роботі
використовувались кам’яні знаряддя праці, у побуті – кераміка,
бронзові та золоті прикраси. Комарівська культура належала племенам
землеробських скотарів. За 1,5 км на північний схід від Бабина, в
уроч. Овечий Ярок, відкрито залишки поселення цієї культури [6,
с. 133; 3, с. 422]. Розвідку та розкопки тут проводили Трипільська
археологічна експедиція під керівництвом Пассек Т.С. Також поблизу
Бабина відоме поселення західноподільської групи скіфського часу,
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яке відкрите на північній околиці села, на краю другої надзаплавної
тераси правого берега Дністра у 1956 р. Дністрянською палеолітичною
експедицією. А в 1968 р. Дністрянською експедицією ІА АН УРСР
зібрано підйомний матеріал, що разом з документацією зберігаються
в ІА НАН України [1, с. 68,156].
Наступний, залізний вік, відзначається розвитком металургії
і використанням залізних виробів (ножі, сокири, посуд, зброя,
прикраси). Поблизу села Бабин, в уроч. Говда, неподалік місця, де
розташовувалось городище-святилище VIII-X ст., знайдено поселення
ранньозалізного віку.
Також відоме нам городище голіградської та райковецької
культур, розміром 40×60 м, знайдено і взято під охорону держави, в
уроч. Баба, що за 2 км на південний захід від села [7, с. 29].
До періоду перших письмових згадок про слов’ян відносяться
зарубинецька та черняхівська культури. На території Чернівецької
області знайдено більше 200 пам’яток черняхівської культури, в
тому числі і поселення поблизу Бабина [13, с. 9]. Найбільше з них
знаходиться за 1,5 км на північний схід від села, в уроч. Овечий
Ярок. Ще два поселення виявлені в урочищах Попова криниця та
Говда [6, с. 133; 8, с.63].
Що стосується слов’янського періоду, то поблизу Бабина також
є поселення, що детально досліджені науковцями. Історії розвитку
гнізд-поселень цього періоду вони приділяють увагу віддавна.
Критерії виділення східнослов’янських гнізд-общин розробляв
у своїх працях Б.О. Тимощук. На теренах Сірето-Дністровського
межиріччя ним було досліджено 25 гнізд поселень VI-Х ст. В це
число дослідження увійшло і Бабинське гніздо поселень цього
періоду [5, с. 55,56]. Воно розташоване на правому березі Дністра, на
території сіл Бабин, Бузовиця і Дністрівка й складається з городища,
великого поселення, що до нього примикає (в 1971 р. тут виявлено
чорні плями напівземлянок із зруйнованими печами-кам’янками та
знайдено уламки кераміки райковецької культури [12, с. 146]) та ще
дев’яти менших поселень. Городище-святилище розташоване за 2 км
на північний захід від села, в уроч. Говда [11, с. 144]. Тут знайдено
вуглики, шматки глиняної обмазки з відбитками дерева, кальциновані
кістки, уламки ліпного і гончарного посуду ІХ-Х ст. [9, с. 215; 10,
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с. 164]. Цікавим для дослідження також є печі-кам’янки, що знайдені
в поселеннях поблизу Бузовиці [11, с. 144] та велетенські брили
каміння, одна з яких, висотою до 2 м, нагадує постать людини, що
сидить [9, с. 226; 10, с. 165].
Неподалік села Бабин, Тимощуком Б.О. досліджене й гніздо
поселень ХІІ-ХІІІ ст. (4 поселення). На них зібрано підйомний
матеріал: фрагменти кружальної кераміки, на окремих з яких
нанесений орнамент у вигляді прямих горизонтальних врізаних
ліній. У більшості орнаментований тулуб горщиків. Тут же виявлено
кістки тварин, обпалені камені. Окрім цього, знайдено сильно
коризований залізний предмет довжиною 4,2 см, виготовлений з
цільного шматка заліза. Він квадратний в перетині, ширина сторони
0,5 см, один кінець розплющений і плавно зігнутий. Предмет нагадує
костиль-вухань [5, с. 36,40,58,282].
Отже, можемо констатувати, що на території поблизу нинішнього
Бабина, були знайдені стоянки всіх історичних періодів давнього
часу, зокрема доби палеоліту, мезоліту, енеоліту, бронзового та
залізного віків, а також слов’янської доби. Це в першу чергу, говорить
нам про те, що дана територія була сприятливою для проживання та
ведення господарства.
Зібраний під час розкопок матеріал, який знаходиться в різних
музеях та Інституті археології НАН України, неабияк сприяв
вивченню особливостей життя, розселення, ведення побуту та
господарства населення Дністровської зони різних періодів. Тому з
впевненістю можна стверджувати, що це стало вагомим внеском у
розвиток вітчизняної археологічної науки.
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СТОЛІТНЯ РЕЛІКВІЯ УКРАЇНСЬКОГО
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НА ХОТИНЩИНІ
Низка річниць, пов’язаних із подіями Української революції
1917-1921 рр., а також віднайдення печатки хотинського повітового
старости спонукають вкотре звернутися до проблематики українського
державотворення на Хотинщині, зокрема в період існування Української
Держави гетьмана Павла Скоропадського. Печатка належала хотинському
повітовому старості, обов’язки якого спершу були покладені на
О. Сугаренка, а згодом – на П. Ізбицького. Період її використання може
бути обмежений, відповідно, часом з 28 травня до 12 листопада 1918 р.
Ключові слова: Українська Держава, металева печатка під сургуч,
Хотинщина, повітовий староста, П. Ізбицький.

У контексті відзначення сторіччя Західноукраїнської Народної
Республіки та проведення Буковинського віча заплановано чимало
заходів, що є свідченням значного посилення наукового та громадського інтересу до проблематики українського державотворення у
регіоні. На фоні цього не зайвим буде згадати одну із менш знаних
для широкого загалу і не надто розроблених в історіографії подій –
спробу встановлення влади Української Держави гетьмана Павла
Скоропадського у Північній Бессарабії. До того нас підштовхує і
важлива реліквія – пов’язана з цими подіями печатка, яка за сприяння
Кам’янець-Подільського міського голови М.Є. Сімашкевича та
першого заступника міського голови Г.І. Горшунова повернулася до
Хотина й стане в майбутньому окрасою музейної експозиції.
Печатка має круглу форму (рис. 1). Вона бронзова (можливо,
латунна) і складається із двох частин: а) тіло печатки у вигляді
правильного низького циліндра діаметром 3,62-3,70 см і висотою
0,7-0,8 см; б) стержень видовжено пірамідальної форми з квадратною
основою 0,68×0,68 см. Загальна висота виробу становить 3,49 см;
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вага – 69,4 г. По колу нанесено заглиблений напис українською мовою
в дзеркальному вигляді: «ХОТІНСЬКІЙ ПОВІТОВИЙ СТАРОСТА».
У центрі – тризуб. Прикметно, що назва міста передана із характерним
пом’якшенням у давній формі «Хотін», «Хотінь», яка збереглася у
народному мовленні Хотинщини і Поділля до наших днів [5, c. 56].
На сьогодні спеціальних робіт дослідників про перебування
повітового старости Української Держави на Хотинщині немає, але
фрагментарна інформація щодо цього
міститься здебільшого у статтях чи
монографіях, присвячених подіям 1918 р.,
Хотинському повстанню 1919 р., загальних
роботах з історії краю. Так, А. Юрченко,
посилаючись на матеріали Чернівецького
облдержархіву, писав: «У перших числах
листопада останні австро-угорські частини
очистили Хотинщину… До цього ж часу
доживаючий останні дні гетьманський
«уряд» на Україні послав у Хотин свого
повітового старосту» [13, с. 38]. Не
менш тенденційними у дусі тогочасної
радянської ідеології були й наступні слова
автора: «З великою надією дивилися на
своє майбутнє хотинські селяни… Вони не
визнавали влади… гетьманського старости…» [13, с. 38-39]. Ще раз про старосту
(П. Ізбицького) А. Юрченко зауважив,
подаючи уривок з його шифрованих
телеграм 7 і 8 листопада до Києва, у
яких повідомлялося про наступ румун і
відзначалася «загальна тривога населення,
не бажаючого румун» [13, с. 40]. Абсолютно
безпідставними, на наш погляд, були й
гетьманського урядника
Рис. 1. Металева печатка звинувачення
під сургуч хотинського у «контрреволюційності» і «всілякій
протидії організації… відсічі румунським
повітового старости
загарбникам» [13, с. 42]. Нечисленні
Української Держави.
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роботи радянських науковців були доповнені публікаціями збірників
архівних документів і спогадів учасників тих подій [11, с. 56-57,
285-292]. Короткі згадки про спроби встановлення української
влади 1918 р. на Хотинщині є у роботах К. Ципка [12, с. 97-98],
І. Піддубного [8], колективних монографіях [2, с. 221; 5, с. 193, 1,
с. 378]. Попри наявність цих досліджень, мусимо констатувати, що
загалом щодо діяльності у Хотині гетьманського старости відомо не
так багато.
Найбільш дискусійним залишається питання його призначення
на посаду і початку роботи, що особливо важливо для датування
печатки.
Розглянемо першу проблему. Часом формування інституту
губернських і повітових староств є травень – серпень 1918 р.
(14 травня – указ гетьмана яким «… замість губернських комісарів
вводилися посади старост, а наказом МВС повітові комісари були
увільнені, а на їхнє місце призначалися повітові старости» [7, с. 190];
10 серпня – «… гетьман затвердив закон про штати і склад управлінь
губернських і повітових старост, а також асигнування коштів для
їхньої діяльності» [7, с. 192-193]. Робимо попередній висновок, що
Хотинського повітового старосту могли призначити на посаду саме
у травні – серпні 1918 р. Наприклад, повітові старости Поділля
були призначені 29 травня 1918 р. (хоча й приступили до виконання
обов’язків не відразу) [6, с. 246].
Сама ж ідея з призначенням повітового старости у Хотин,
який був під контролем австрійської адміністрації, очевидно,
теж зародилася у ті дні. Це підтверджується матеріалами статті
М. Гедіна з посиланнями на фонди Центрального державного архіву
вищих органів влади та управління України: «18 травня 1918 р.
від гласного Сорокського земства М. Пелеванюка до Міністерства
закордонних справ Української Держави надійшла доповідна записка,
в якій автор говорив про заходи, які необхідно було вжити у разі
приєднання Бессарабії до України. Зокрема, наголошувалося на тому,
що необхідно прислати старосту та двох помічників до Хотинського
повіту, приєднавши до нього ще чотири волості Сорокського повіту.
Наголошувалося і на потребі негайного приєднання Бессарабії до
України» [3, с. 111].
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Наші припущення підтверджуються «Наказом про призначення
та увільнення» Міністерства внутрішніх справ Української Держави
від 28 травня 1918 р. № 42: «Призначається: мировий суддя
Сугаренко Олекса Максимович – в.о. старости Хотинського повіту з
26 травня 1918 р.» [4, с. 2]. Але О. Сугаренко, очевидно, був тоді ще
у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ. Оскільки, як пише
І. Піддубний, адміністративне підпорядкування Хотинського повіту
Подільській губернії відбулося згідно постанови міністра внутрішніх
справ від 15 червня 1918 р. [8]. А 20 червня 1918 р., за твердженням
подільських істориків, одним із 13 повітових старост Поділля у
Хотин призначено О. Сугаренка (згодом – П. Ізбицького) [10, с. 42-43].
Таким чином, нижня хронологічна межа виготовлення старостинської
печатки на може бути давнішою 26 травня 1918 р.
Залишається ще одна проблема: коли представник Гетьманату
приступив до виконання обов’язків? Зважаючи на те, що доля
Бессарабії у той час вирішувалася перш за все на міжнародному
рівні між гетьманським урядом у Києві та румунським кабінетом
у Бухаресті, можемо припустити дату імовірного прибуття Ізбицького
у Хотин у липні 1918 р. (принаймні не раніше). Така думка випливає
із листа гетьманського міністра закордонних справ П. Дорошенка
своєму візаві у Румунії, датованого 11 липня 1918 р., у якому
згадується необхідність встановлення спільних кордонів і дружніх
відносин між обома державами [13, с. 122].
Ця теза теж знайшла підтвердження у статті І. Піддубного:
«В одному із звернень Хотинського повітового старости
Української держави від 11 листопада 1918 р. за № 38 до командира
2-ї кавалерійської дивізії у м. Хотині говориться про те, що
Українська Держава, керуючись положенням, що Румунія приєднала
Бессарабію за виключенням Хотинського повіту, та домовленістю
з румунським урядом наприкінці липня 1918 р. оголосила про
приєднання до Української Держави Хотинського повіту із
подальшим його включенням до складу Подільської губернії. Як
зазначається у даному документі це було зроблено на підставі прохань
понад 100 сільських громад, які висловили подібне бажання у своїх
приговорах. Фактично управляв повітом представник Української
Держави повітовий староста Ізбицький, який просив румунське
командування роз’яснити ситуацію» [8].
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Разом з тим у краї залишалося ще австрійське командування,
без згоди якого вирішити питання остаточно було б проблематично.
З цього приводу можемо навести фрагмент листа губернського
старости Поділля С. Кисельова до Міністерства внутрішніх справ
про недопущення австрійськими військовими української влади
в Хотинський повіт від 10 липня 1918 р.: «Місцеве австрійське
командування, посилаючись на неотримання жодних розпоряджень,
заявило, що нічого не має проти приїзду повітового старости [в]
Хотин, але з тим, щоб не втручався в розпорядження австрійських
властей, інакше буде запропоновано виїхати з меж повіту» [9, с. 126].
Тобто, якщо Хотинський повітовий староста й прибув до Хотина у
липні 1918 р., то реальної влади він не отримав.
Натомість днем прибуття гетьманського старости до Хотинського
повіту, за твердженням радянського історика А. Юрченка, є
7 листопада 1918 р. [13, с. 38]. Хоча документальних підстав, щоб
так вважати, автором не наведено. З цього приводу можемо додати
лише, що у доповіді Хотинської повітової земської управи повітовим
земським зборам від 10 листопада (28 жовтня ст. ст.) 1918 р. лише
констатується факт приїзду, але при цьому не зазначається дата [13,
с. 126]. А 7 листопада як день прибуття П. Ізбицького до Хотина
підтверджується лише спогадами Т. Леваднюка [11, с. 286] (учасника
Хотинського повстання з с. Данківці), які були записані 1973 р.
Зважаючи на неточності допущені у цих мемуарах (Ізбицького
названо представником «петлюрівських банд» [11, с. 286]) і їх певну
тенденційність (гетьманського старосту безпідставно звинувачено
у співпраці з румунськими військовими, які начебто за його згодою
«… вчинили кривавий напад на села повіту» [11, с. 287]), підвести
риску під цією проблемою не можна.
Що ж до конкретних дій хотинського повітового старости,
то можемо стверджувати наступне. На підставі оголошення
П. Ізбицького від 10 листопада (28 жовтня ст. ст.) 1918 р. [13,
с. 43] дізнаємося про спробу інформування місцевого населення
щодо перебування румунських військ на сусідніх станціях Ларга й
Липкани та очікуване найближчим часом їх прибуття до Хотина. За
таких обставин, староста Української Держави просив мешканців
Хотина «… зберігати й надалі повний спокій…», а міліції «… точно
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виконувати свої службові обов’язки і не допускати ніяких виступів,
с чийого би боку вони не виходили…». Насамкінець він закликав до
рішучого придушення будь яких спроб поширення безладу.
Але оскільки вже ввечері того ж дня Хотин був захоплений
румунськими військами [13, с. 42], реалізувати задумане
гетьманському представнику не вдалося. Грабіжницькі жорстокі
методи окупаційної влади невдовзі викликали значне посилення
антирумунських настроїв у краї і спричинили зіткнення.
З доповіді Хотинського повітового старости гетьманському
міністру внутрішніх справ № 42 від 20 листопада 1918 р.
довідуємося про «… словесний, а потім і письмовий протест проти
окупації міста і повіту, як території Української держави…» [13,
с. 129], який він зробив румунському військовому полковнику Морузі
та генералу Давідоглу після їх вступу в Хотин.
Цей самий документ дає нам підстави стверджувати, що останнім
днем перебування Хотинського повітового старости П. Ізбицького
на своєму робочому місці стало 12 листопада 1918 р. (5 год. вечора)
[13, с. 129]. Гетьманський урядовець доповідав, що після попередження
від румунського генерала саме тоді покинув Хотин, передавши владу
голові повітової земської управи [13, с. 129]. Зважаючи на отримані
раніше вказівки від С. Кисельова: «У випадку вимог про передачу
влади румунам, які опиратимуться на силу, підпорядковуючись силі,
після складання належного акту передачі, виїжджайте в Кам’янець»
[9, с. 199-200], такі дії можна назвати плановими.
Місцеві представники Української Держави намагалися й надалі
втримати під контролем Хотинський повіт. Зокрема подільський
староста С. Кисельов 13 листопада 1918 р. звернувся до міністерства
внутрішніх справ, щоб виділили для цього грошовий кредит [6, с. 249].
Таким чином, печатку на основі герба та найменування
посади варто пов’язувати з Українською Державою гетьмана Павла
Скоропадського. Вона належала Хотинському повітовому старості,
обов’язки якого спершу були покладені на О. Сугаренка, а згодом –
на П. Ізбицького. Відповідно період її використання може бути
обмежений часом з 28 травня до 12 листопада 1918 р.
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СКЛЯНІ ВИРОБИ З РОЗКОПОК РУСЬКОЇ БРАМИ
ХОТИНСЬКОЇ ФОРТЕЦІ У 2017 р.
Під час археологічних розкопок на території Хотинської фортеці у
2017 р. було розкрито рештки Руської брами з кам’яними муруваннями. У
результаті отримано нові додаткові матеріали для датування цих об’єктів
чи їх окремих складових, а також виявлено знахідки нового часу, в т. ч.
скляні вироби, переважно фрагменти пляшок.
Ключові слова: Хотинська фортеця, археологічні дослідження,
Руська брама, скляні вироби.

Однією з еталонних пам’яток оборонної архітектури, всебічне
вивчення якої можливе тільки на основі комплексного використання
писемних, іконографічних, археологічних і, власне, архітектурних
джерел є Хотинська фортеця. Упродовж багаторічних досліджень
вдалося з’ясувати основні віхи її історичного минулого [3, с. 355-360;
4, с. 9-21; 5, с. 92-105; 6; 7, с. 54-70; 8, с. 29-39]. Водночас чимало
аспектів залишаються нез’ясованими чи дискусійними й, відповідно,
продовжують бути актуальними для подальших наукових досліджень.
Порушити нові питання, ґрунтовніше пізнати тисячолітню історію
Хотинської фортеці дозволяють матеріали археологічних досліджень.
Попереднього огляду та введення до наукового обігу однієї з категорій
знахідок – скляних виробів – потребують результати польових
досліджень 2017 р. [1, с. 44-53].
Основний розкоп було закладено у розриві західної куртини
Нової фортеці між західним (V) і північно-західним (VI) бастіонами,
який відомий в історіографії та серед місцевого населення як Руська
брама. У результаті проведених досліджень у північній і південній
стінках проходу розкрито кам’яні мурування брами із прямокутних
тесаних блоків каменю на вапняному розчині на висоту до 15 рядів
кладки. Шви між блоками акуратно затерті сумішшю червоного
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відтінку, можливо, через додавання тертої цегли, що не зафіксовано
на інших ділянках фортеці. Значний відсоток зовнішньої поверхні
блоків та у меншій мірі швів між ними покриті численними графіті,
виконаними різними за глибиною та шириною лініями [1, с. 44-45].
Виявлений на даній ділянці матеріал представлений в основному
фрагментами керамічних виробів – посуду, пічних кахель і люльок.
З поміж посуду варто згадати про напівфаянсові чаші-піали
малоазійського виробництва, переважно з кобальтовим рослинним
розписом. Крім керамічного та напівфаянсового посуду трапився
фрагмент казана з чорного металу, аналогії якому відомі з попередніх
досліджень Хотинської фортеці, а також Самарі – Богородицької
фортеці [1, с. 46].

Рис. 1. Скляні пляшки з розкопок Руської брами Хотинської фортеці:
1 – цілий екземпляр; 2-8 – фрагменти

Значної уваги заслуговують фрагменти скляних виробів.
Так, у нижній (придолівковій?) частині Руської брами траплялися
фрагменти скляних пляшок (переважно пивних) зеленого чи жовтого
відтінків, на боковинках і денцях яких часто присутні рельєфні клейма
з написами на кирилиці (рис. 1; 12, 5-7). Так, на денцях присутні
зокрема клейма «1/20», тобто вказувався об’єм пляшки – 1/20 відра чи
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«бутилка» (близько 0,6 л). Також інколи зазначено місце виготовлення
тари, наприклад, «ДБЗ» – «Донецкий бутылочный завод» (рис. 2, 5).
На одній із бокових стінок присутня 12-променева зірка (6 променів –
великі, основні; інші 6 – невеликі допоміжні) із фрагментом
напису навколо «…ДЫ* …ШЕКА» (рис. 1, 4). Це – центральний
елемент емблеми пивоварного заводу В.І. Дівішека в Зінькові
Подільської губернії (однойменне сучасне село Віньковецького р-ну
Хмельницької обл.), заснованого в 1888-1891 рр. Повний напислегенда: «УТВЕРЖД. ПРАВИТЕЛЬСТВ. ПИВОВАРЕННЫЕ
ЗАВОДЫ В.И. ДИВИШЕКА ЗИНЬКОВЪ ПОД. ГУБ.».
Інший фрагмент бокової стінки пляшки містить фрагмент напису
«...Г. КЛЯ...» (рис. 1, 5) і пов’язаний із продукцією пивоварного
заводу Л. Г. Кляве в Проскурові (сучасне м. Хмельницький). Схожі
знахідки з аналогічним написом походять з м. Хмільник Вінницької
області [2, с. 162]. На основі ще одного фрагменту придонної частини
пляшки із частинами легенди «Ю», «...СТЬ ЗАВОД...» (рис. 1, 8)
є підстави говорити про поставки продукції Кам’янець-Подільського
пивоварного заводу Е. Юнія. Повний напис був, очевидно:
«КАМЕНЕЦКIЙ № 1 ПАРОВОЙ ПИВОВАРЕН ЗАВОДЪ Э.Ю.
СОБСТВЕННОСТЬ ЗАВОДА».

Рис. 2. Фрагменти скляних пляшок
з розкопок Руської брами
Хотинської фортеці
93

Рис. 3. Фрагменти
скляних пляшок
з розкопок Руської брами

Особливо цікавим є невеликий фрагмент пляшки із прозорого
скла бурштинового відтінку з частиною легенди «...ОЛП...»
(рис. 2, 6). Це, можливо, частина прізвища родини давніх хотинських
пивоварів Колпакчі.
Цілим екземпляром представлена пляшка винної форми з дутим
горлом із прозорого скла (рис. 1, 1). Відсутня горловина в пляшки
каплеподібної форми темно-жовтого відтінку (рис. 1, 7).
Західніше Руської брами, між сухим ровом і насипом люнету
зафіксовано значне скупчення (в діаметрі – близько 5 м) розбитих
скляних пляшок, яке залягає суцільним шаром під дерновим
покривом. Серед них трапляються пляшки переважно тих же заводів,
що й у культурному шарі розкопу. Пляшки – виключно класичної
форми, переважно із клеймами на денцях (рис. 3-5). Характерне
подвоєння «КК» (рис. 5, 2) вказує на тару склозаводу Керковіус и Ко,
заснованого в 1894 р. в м. Рига Ліфляндської губернії. Присутні вінця
«куля з кільцем», шампанського типу; типові й типові з кільцем (рис.
2, 1-4). На боковинці фрагменту однієї із пляшок присутня перша
частина слова «Бронш…» (рис. 3, 1) – теж, можливо, хотинських
пивоварів Бронштейнів.

Рис. 4. Зразки денець
скляних пляшок з розкопок
Руської брами Хотинської фортеці
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Рис. 5. Зразки денець
скляних пляшок з розкопок
Руської брами

Таким чином, під час археологічних досліджень на території
Хотинської фортеці у 2017 р. вивчалися рештки Руської брами, де
було виявлено в т.ч. скляні вироби. Це переважно пивні пляшки
ХІХ – початку ХХ ст., виготовлені на різних склозаводах у межах
Російської імперії.
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«УРИВОК ЗІ СПОГАДІВ ПРО МИНУЛЕ
БЕССАРАБСЬКОГО КРАЮ»,
ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ХОТИНА
Стаття присвячена маловідомому джерелу «Уривок зі спогадів
про минуле Бессарабського краю» Семена Львовича Савицького, яке є
важливим джерелом з вивчення, не тільки історії Хотинської фортеці, а і
архітектурних особливостей міста Хотин та його суспільно-політичного
життя середини ХІХ століття.
Ключові слова: Бессарабія, Хотин, Хотинська фортеця, церква, школа.

Найбільш цікавим джерелом по вивченню історії міст та сіл є
спогади очевидців. Так надзвичайно цікавою є робота «Отрывок
из воспоминаний о прошлом Бессарабского Края» [1, С. 248-279].
Дана робота була написана Савицьким Семеном Львовичем, сином
Хотинського приходського священика (згодом протоієрей в м. Бєльці).
Народився Семен Львович у 1850 році. Спочатку навчався
у Хотинському повітовому училищі, у 1864 році вступив у
Кишинівське духовне училище, яке успішно закінчив у 1896 році
та вступив на юридичний факультет Новоросійського університету.
В 1870 році вступив у Імператорську медико-хірургічну академію
(вищий спеціальний навчальний заклад для підготовки лікарів,
переважно для військового і морського відомств), яку закінчив у
1875 році із званням лікаря. Після цього його було направлено на
службу молодшим лікарем в один із полків Кавказького військового
округу. У 1878 році переведений у одну з військових частин діючої
Дунайської армії. Потім служив у Варшавському, Одеському,
Фінляндському і Петербурзькому військових округах. З 1888 по
1900 роки знаходився у прикомандируванні Військово-медичної
академії. На протязі цього часу захистив дисертацію доктора
медицини. З 1894 по 1904 роки служив в Головному військовомедичному управлінні спочатку на посаді столоначальника, а
потім – очолював відділення та був ученим секретарем військово96

медичного комітету. З 1906 по 1909 роки був корпусним лікарем
22 армійського корпусу. В 1909 році призначений окружним
військово-санітарним інспектором Варшавського військового округу.
З 18 квітня 1910 року – таємний радник (в Російській імперії –
цивільний чин відповідав чинам генерал-лейтенанта і віце-адмірала.
Особи, що його мали, обіймали вищі державні посади, наприклад
радника міністра чи його заступника) далі з 1914 року – керівник
військово-санітарного управління Північно-Західного управління та
керівник військово-санітарного управління Західного фронту. Також
кавалер орденів: Св. Володимира ІІІ ст. (1904), Св. Анни ІІ ст. (1893),
І ст. (6.12.1913), Св. Станіслава І ст. (1906).
Як розповідає автор, дана робота з’явилась у друці завдяки Раді
Бессарабського Церковного історико-археологічного товариства
(громадські об’єднання представників православного духовенства
та науковців діяли в Російській імперії із середини 1860-х рр. Їх
утворювали при єпархіальних управліннях і духовних навчальних
закладах під назвами комітетів, комісій для історико-статистичних
описів єпархій, церковно-археологічних та історичних товариств.
У другій половині ХІХ ст. в Російській імперії, у тому числі в
українських губерніях, засновували наукові товариства як громадські
неофіційні установи, серед яких превалювали археологічні, що
відігравали помітну роль у поширенні історичних знань), яка
звернулась до нього із проханням: «Совет Бессарабского Церковного
историко-археологического общества, в виду приближающегося
столетия Бессарабской епархии, имеет честь просить Вас вступить
в число членов Общества и на страницах литературных трудов
его поделиться своими воспоминаниями о прошлом Бессарабского
края» [1, С. 248].
Як описує Семен Львович в місті Хотин де він народився і
провів свої дитячі роки існувало трьох класне повітове училище
з підготовчим класом приходським училищем, яке мало назву
«Ланкастерська школа».
Так з 1824 року в містах Бессарабії починає формуватися
мережа ланкастерських шкіл, головною метою яких було поширення
грамотності серед місцевого населення. 7 лютого 1824 р. була
відкрита перша ланкастерська школа в Кишиневі, 11 травня –
97

в Бєльцях, 26 травня – в Ізмаїлі. Дещо пізніше, у 1827 році в містах
Хотин та Бендери. Процес навчання полягав у тому, що вчитель
пояснював матеріал невеликій кількості найбільш здібних учнів,
а ті, в свою чергу, повинні були пояснити його іншій групі учнів.
У такий спосіб один вчитель міг здійснювати навчання великої
кількості учнів [2, С. 451].
В цій школі коли йому було 9 років (в 1859 році) і розпочав
навчання Савицький. В Хотинській ланкастерській школі взаємне
навчання полягало в тому, що учні, які вміли писати та читати, навчали
тому ж неграмотних учнів.
Одночасно з діяльністю ланкастерських шкіл в першій половині
ХІХ ст. в містах регіону починає формуватися мережа повітових
училищ. У 1828 р. Міністерство народної просвіти ухвалило рішення
про заснування таких закладів у повітових центрах регіону. Вони
були відкриті в бессарабських містах із наступною кількістю учнів:
Кишинівське повітове училище – 51, Аккерманське – 75, Бєльцське –
48, Бендерське – 42, Хотинське – 39. Слід відзначити, що з відкриттям
повітових училищ ланкастерські школи набули значення підготовчих
курсів до вступу у повітові училища [3].
Далі він описує події 1861 року – відміну кріпосного права. Хоча
в Бессарабії кріпосного права не було, тим не менше жителям Хотина
і всієї придністровської частини губернії було відомо про жорстокості
поміщиків, тим більше, що декілька учнів Хотинського училища
були із ближнього села Подільської губернії. «Я как сейчас вижу
толпу хотинских горожан с высоты крепостных стен любующуюся
картиной многолюдной церковной процессии в селении Брага,
расположенной на левом берегу Днестра. Во всех приходских церквях
Хотина радостное событие также праздновалось благодарственными молебствиями и мне, как певчему, пришлось принимать,
так сказать, активное участие в празднике» [1, ст. 249]. В усіх
приходських церквах Хотина відбулись урочисті богослужіння в яких
прийняв участь і Семен Львович, так як він співав у церковному хорі.
Друга важлива подія на його погляд полягала у створенні
при училищі у Хотині недільної школи. Серед населення міста це
викликало недовіру, однак з часом завдяки роз’ясненням місцевих
священників, кількість охочих навчатись письму перевищила всі
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сподівання. Внаслідок цього виникла інша проблема – маленька
кількість вчителів. Але і її було вирішено – залучили учні старших
класів для викладання письма та читання. В числі таких учнів був і
Семен Львович. Далі автор описує викладачів, яких запросили з інших
губерній – це Тимофій Семенович Васькевич (вчитель російської мови),
А.А. Якимовський (вчитель історії), А.М. Соіч (вчитель математики
та геометрії). Найбільше йому запам’ятався Т.С. Васькевич, який
проводив надзвичайно цікаві уроки при цьому говорив, що «Надо
учиться не для школы, а для жизни», тому не акцентував увагу на
оцінках, а дозволяв своїм учням самим себе оцінювати.

Рис. 1. Планъ Хотинской Крепости
с облежащею вокругъ ситуаціею на две версты
съ показаніемъ высотъ отъ воденаго горизонта въ футах (1807 р.)

Цікавим є спогад про те, як у гарний весняний недільний день:
«Мы певчие собрались у церкви (так называемой «маленькой»)
задолго до начала богослужения. Вскоре среди нас очутился и
Васькевич, всегда аккуратно посещавший церковные богослужения
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и даже принимавший иногда участие в хоре. С места где мы
стояли, открывался вид на городское кладбище, где отчетливо
вырисовывались руины некогда затейливого надгробного памятника»
[1, ст. 253-254].
Завдяки іконографічним та джерелознавчим матеріалам можна
припустити про яку саме церкву розповідає автор. Зокрема у 1764 році
на передмісті «Руська магала» («Церковна магала») було збудовано
дерев’яну православну церкву св. Костянтина та Єлени (мал. 1).
Ктитором храму виступив логофет Костянтин Тулиман. Згідно
клірової відомості 1-го Благочинного округу Хотинського повіту за
1892 р. Царе-Костянтинівська церква була «будівлею дерев’яною
на кам’яному фундаменті, покрита дранкою, досить міцна» [5].
Церква була прямокутною до притвора і вівтаря з південної частини
прибудовано квадратні в плані приміщення. Стіни потиньковані.
Чотирисхилий дах по гребеню увінчано трьома маківками, середня з
них більш масивна і нагадує невеличку баню [6].
Цікавими є відомості про саме місто, яке на думку автора, на
початку 60-х років зберегло у своїй архітектурі турецький стиль.
Так в старій частині міста збереглись фонтани та мостові, архітектура
деяких старих будинків свідчила про східні смаки їх власників.
Особливо його вражала турецька фортеця, яка на той час втратила
оборонне значення, але в ній розміщувався Модлінський піхотний
полк. «В этой крепости имелась церковь, по каким то непостижимым
соображениям превращенная в приходскую, хотя в ближайшем
к крепости районе проживали почти исключительно евреи,
православное же население, приписанное к этой церкви, находилось
на значительном отдалении. Последнее обстоятельство служило
причиной того, что крепостная церковь наполнялась молящимися
лишь в самые большие праздники и то в хорошую погоду; в
обыкновенные же воскресные дни она пустовала, не привлекая
даже обитателей крепости, так как последние имели там же свою
собственную полковую церковь, где пел прекрасный полковой хор»
[1, ст. 258]. Зрозуміло, що автор описує Замкову церкву ХV – ХVІІ ст.
та церкву Олександра Невського (1830-1835 рр.).
У 60 – 70-х рр. ХV ст., коли під час правління молдавського
воєводи Штефана Великого (1457-1504) Хотинський замок ґрунтовно
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перебудували, у дворі замку була зведена нова замкова церква, що
збереглася донині. Вона розташована на другому поверсі та примикає
до приміщення казарми. Зовні споруда прямокутна, всередині
має форму триконха. Вівтарна апсида вписана у товщу східного
оборонного муру, прорізаного віконцем-бійницею. Інтер’єр церкви
колись прикрашали настінні розписи, які нині втрачені [7, С. 80].
Храмовим святом замкової церкви у Хотині було Успення Пресвятої
Богородиці. Це документально зафіксовано в Тетраєвангеліє,
переписаному дияконом Теодором Мерішескулом в монастирі Нямц
і подарованому воєводою Штефаном Великим Успенській церкві в
Хотинській фортеці у 1493 році [8, С. 224].
Церква Олександра Невського належить до споруд одного з
останніх періодів в еволюції споруджень комплексу Хотинської
фортеці. Церква зведена в 1830-1835 роках для російського гарнізону
за проектом архітектора А. Штауберта в стилі неокласицизм, що був
властивий для архітектури православних культових споруд першої
половини ХІХ століття. Вона виступила ніби правонаступницею
Замкової церкви, яка на той період, очевидно, вже не задовольняла
потреб гарнізону, що виріс чисельно і використовувалась разом з
корпусом казарми як військово-господарські приміщення [9].
Далі Семен Львович описує, що він неодноразово спілкувався
із старожилами, які пам’ятали часи турецького панування. Загальне
враження від розповідей «прежде, при турках, лучше жилось». На
думку автора це пов’язано із їхньою релігією, яка в першу чергу
забороняла пияцтво, яке із відміною у 1861 році так званої «откупной
питейной системы» набуло масового поширення серед місцевого
населення. Тому на його думку старше покоління і згадувало із сумом
попередні роки.
Подальша розповідь стосується церковного хору в якому,
на протязі трьох років, співав автор. Однак цікавим є те, що за
розпорядженням керівництва училища, православний церковний
хор приймав участь у католицькому богослужінні в місцевому
костелі. Дійсно у Хотині у другій половині ХІХ – середині ХХ ст.
існував римо-католицький костел Святого Миколая та Ядвіги, нині це
дитячо-юнацька спортивна школа. Однак у внутрішньому дворику
збереглась апсида храму.
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Таким чином, дана робота є важливим джерелом із вивчення не
тільки історії Хотинської фортеці, але й архітектурних особливостей
міста Хотин та його суспільно-політичного життя середини
ХІХ століття.
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МЕЧЕТЬ ВАЛІДЕ-СУЛТАН У ХОТИНСЬКІЙ ФОРТЕЦІ
Стаття присвячена дослідженню історії будівництва однієї з
мечетей, збудованої турками на території Хотинської фортеці на початку
XVIII ст. Це спроба на основі аналізу різних джерел дослідити чому вона
названа мечеттю валіде-султан.
Ключові слова: Хотинська фортеця, турецьке джерело, мечеть,
валіде-султан.

Серед джерел, що стосуються історії Хотинської фортеці
важливе місце займають записи, що належать перу турецького
чиновника Ібрагіма Хамді-ефенді, який в першій половині XVIII ст.,
під час правління молдавського господаря Михайла Раковіце,
впродовж багатьох років займав посаду секретаря арсеналу і
фінансової канцелярії в Хотині [8].
Рукопис турецькою мовою в трьох томах (327 сторінок)
знаходився в збірках вченого державного радника Субхи-бея,
колишнього пристрасного колекціонера східних рукописів. Відомий
австрійський сходознавець Оттокар фон Шлехт-Вессеред (1825-1894)
(Генеральний консул в Бухаресті з 1870 по 1882 р.) отримав копію
цього рукопису від одного зі своїх друзів і видав німецький переклад
тієї її частини, яка присвячена Валахії, Молдавії, Бессарабії і Криму
(«Walachei, Moldau, Bessarablen, die Krim, Taman und Azov in der
Mitte des vorigen Jahrhunderts ...»). Пізніше цей німецький текст був
перекладений російською мовою Ф. К. Бруном (1804-1880) [8].
Румунський переклад цього твору, зроблений сходознавцем
Лазарем Шайняну (1859-1934) також з німецького тексту О. фон
Шлехт-Вессереда, вперше був опублікований під назвою «Анонімна
хроніка про становище в румунських князівствах».
Цей переклад був використаний Н. Йорга в його «Історії румунів
по замітках мандрівників», де він дав ряд коментарів до змісту
турецького праці. Другий румунський переклад з німецької був
зроблений Марчело К. Караджа під назвою «Румунські князівства,
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як їх бачив турецький чиновник в першій половині XVIII ст.». Про
існування більш раннього румунського перекладу він не знав [8].
Враховуючи те, що оригінал, вищезазначеного джерела, можливо,
втрачений, для нашого дослідження, ми скористаємося перекладом
професора Бухарестського університету Михайла Петровича Губоглу
(1911-1989) в якому використані і ретельно оброблені як німецький
текст, так і переклади на російську та румунську мови, що був
опублікований у 1964 році [8].
В цьому джерелі зазначено: «В наружном дворе… …колодец и
мечеть покойной валиде-султан» [8]. Отже, на території Хотинської
фортеці була мечеть валіде-султан, рештки якої сьогодні знаходяться
на захід від церкви св. Олександра Невського, збудованої росіянами
в 1833-1834 роках. Це одна з трьох мечетей, що існували за часів
османів на території фортеці (рис. 1).

Рис. 1. «Планъ Хотинской крепости с минами…
для подрывания» (1769 рік)

Вищезгадані рядки були написані, ймовірно, десь у 1740 році,
тому, що останнім роком хіджри, на який вказує автор джерела, є
1152 рік хіджри (за мусульманським календарем), що закінчується
28 березня 1740 року [8]. На той час Портою правив султан
Махмуд І (1696-1754), що був правителем з 1730 по 1754 рік, його
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матір’ю (валіде-султан) була Саліха Себкаті-султан (1680-1739) на
той час вже покійна.

Рис. 2. Ахмед III (1673-1736) 23-й султан Османської імперії

Отже, в 1740 році мечеть валіде-султан вже існувала. Але постає
питання коли і в честь якої валіде-султан вона була побудована.
Відповідь на це запитання спробували дати Л. Михайлина і
С. Пивоваров у статті «Мечеть турецького гарнізону фортеці»:
«Титул валіде (з арабської «родителька», «мати») носила мати
правлячого османського падишаха, тобто султана, в цьому
випадку – Ахмеда ІІІ (1703-1730)» (рис. 2)» [4, С. 94]. На думку
авторів будівництво мечеті валіде-султан було розпочате в
«1711/13-1716 рр. коли в Хотині на постійній основі розмістилися
турецькі і татарські (липканські) військові частини…» [4, С. 94].
Підтвердженням цього припущення є те, що Поділля з Кам’янцем
та іншими фортецями за Карловицьким миром 1699 року були
повернуті Речі Посполитій в наслідок чого турки змушені були
відійти за Дністер. В зв’язку з цим турецьке командування вирішило
перетворити Хотинську фортецю на головний стратегічний пункт
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Османської імперії на північно-східних рубежах [2, С. 111]. Ще
одним підтвердженням є те, що відповідно до умов Прутського
мирного договору 1711 року фортеця Хотин та її територія була
забраною у Богдана [7, С. 8] (Молдавське князівство) і повністю
перейшла під владу османів. Це було зроблено, ймовірно, через
зраду господаря Д. Кантеміра, який разом з молдавськими боярами,
що його підтримали утік до Московії, де отримав княжий титул та
великі наділи землі [6].
Турки зайняли Хотин. У 1712 році в місті дислокувався
турецький гарнізон, а навесні 1713 року до Хотина прибув
головнокомандуючий військом фортеці Аккерман Абді-паша, який
тривалий час очолював військову адміністрацію міста [7, С. 13-14].
Тоді ж до Хотина з території Боснії було переведено дві турецькі
дивізії, а з Бендер – липканський (татарський) охоронний полк
[2, С.111].
Завдяки записам турецького чиновника стає відомо, що:
«В 1125 г. х. [28 января 1713 г. – 13 декабря 1713 г.] Абди-паша
пошел с 60-тысячным войском против Чучоры, но, не желая
нарушать существующие договоры, ничего не предпринял. Тогда
древняя Хотинская крепость была окружена новым земляным
рвом, который позже был заменен каменным» [8], в іншому місці
Ібрагім Хамді-ефенді пише: «Ниже старой каменной крепости,
поставленной на скале, расположены новые укрепления в форме
мешков [редуты? – М. Г.].» [8].
В 1715 році турки цілковито перебрали владу на території
Хотинщини, та створили Хотинське нахіє, яке ще називали
Хотинською райєю (рис. 3).
Отож, у 1715 році Хотинський цинут був перетворений
в райю, очолювану пашею. Хотинська райя була включена до
складу Сілістрійськогого (Добруджа) пашалика (генералітету) і
безпосередньо підпорядковувалася сілістрійському паші [3, С. 123].
У державному османському архіві зберігається дефтер
(реєстраційна книга), який складається з 11 аркушів і датується
1715 р. У ній йдеться про надання матеріальної і фінансової
допомоги, та про те, що за указом султана Ахмеда ІІІ для будівництва
та реконструкції Хотина зі Стамбула були відряджені архітектори,
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майстри, каменярі, ковалі, водопровідники та ін. Крім будівничих
до Хотина також були відправлені необхідні будівельні матеріали та
техніка, визначено кількість коштів [7, С. 14].

Рис. 3. План околиці фортеці Кам’янця,
а також облоги і взяття Хотина союзними
австро-російськими військами в 1788 році

Отож, ймовірно, що в 1713-1715 роках турками велися
масштабні роботи по будівництву нової фортеці. «Построенная за
старым городом крепость имеет ворота: Константинопольские,
Тимишорские, Водяные и Тайные.» [8] – зазначено в турецькому
джерелі 1740 року. Вся територія всередині цієї фортеці мала
різноманітну забудову: «В наружном дворе находятся две бани, две
мечети, а вблизи Константинопольских ворот много лавок…» [8].
З огляду на вищесказане, можна припустити, що мечеть
валіде-султан в Хотинській фортеці була збудована саме в цей
період. Але постає питання чому автор турецького джерела називає її
мечеттю покійної валіде-султан.
Вперше титул валіде був використаний щодо матері султана
Мурада III (1546-1595), після чого він став звичайним для гаремної
ієрархії. Коли Мурад III переніс гарем з старого палацу в Топкапи,
його мати пішла за ним і стала найвпливовішою фігурою в гаремі.
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Переїзд нової валіде-султан зі старого палацу в новий
супроводжувався спеціальною церемонією. Через кілька днів після
того, як султан зходив на трон, він видавав указ про провадження
його матері в Топкапи. Вздовж дороги, по якій проїжджала карета
валіде і карети її служниць, шикувалися яничари, які вітали матір
султана. Сам султан особисто зустрічав валіде, відкривав двері її карети,
цілував руку і проводжав в її покої, які були другими за величиною
після палат правителя. Прямо під покоями валіде перебували
трирівневі кімнати, де жили її служниці: на першому поверсі було
місце відпочинку, на другому служниці обідали і молилися, на
третьому спали. Перед кімнатою валіде була кімната очікування для
відвідувачів, також у матері султана була особиста лазня, в якій могла
митися тільки вона сама, її довірені служниці, дружини султанів
і фаворитки. Крім того, в лазні валіде готували до ночі з султаном
нових наложниць, яких після цього вели по коридору, що з’єднує лазні
і покої султана. Після проведеної з султаном ночі наложниця деякий
час проводила в покоях валіде під уважним наглядом: якщо дівчина
вагітніла, то їй виділяли окрему кімнату
поруч з іншими дружинами султана.
Валіде були дуже важливими
персонами в палацовій ієрархії, вони
управляли гаремом за допомогою
служниці-берегині і часто мали великий
вплив на власних синів. Валіде володіли
власними землями і отримували з них
великий прибуток, з якого за традицією
виділяли значні суми для будівництва
мечетей, фонтанів та на благодійність [1].
Отож, цілком можливо, що мати
султана Ахмеда ІІІ Еметуллах Рабія
Гюльнуш-султан (рис. 4, 5) виділила
особисті кошти для будівництва мечеті
Рис. 4. Портрет Еметуллах в Хотинській фортеці, але це при умові,
що мечеть валіде-султан була збудована
Рабія Гюльнуш-султан
або, при наймі, було розпочато її
з другого тому книги
Arolsen Klebeband (XVII ст.) будівництво до 1715 року.
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Гюльнуш-султан була коханою
дружиною султана Мехмеда IV, вона
народилася на Криті в 1642 році і
зовсім молодою потрапила в полон
до турків. Красива смаглява дівчина
була представлена султанові. Вона
змогла привернути його увагу і
надовго стала його коханою жінкою,
а після народження шехзаде Мустафи
і Ахмеда її положення в гаремі
остаточно зміцнилося.
Гюльнуш дуже любила свого
чоловіка і, коли він захопився наложницею Гюльбейяз, не змогла винести Рис. 5. Портрет Еметуллах
Рабія Гюльнуш-султан
мук ревнощів. Вона зібрала всіх
невідомого художника (XIX ст.)
наложниць на березі моря, нібито
для спільної прогулянки та й зіштовхнула Гюльбейяз зі скелі. В
іншому ж була дуже розумною і шанобливою, вона булла в хороших
відносинах зі своєю свекрухою Турхан-султан, а після її смерті
підпорядкувала собі весь гарем і власного чоловіка. В державні справи
не втручалася, вважала за краще участь в мисливських розвагах,
які любив Мехмед IV, і багато часу проводила в Едірне, далеко від
султанського палацу.
Султанат Мехмеда IV, після його сходження на престол у віці
7 років, тривав 39 років. Він не завжди був вірний одній Гульнуш.
Після Гюльбейяз, султан захопився іншою наложницею Афіфе,
яка підкорила його своїм поетичним даром. Коли ж він відривався
від любовних утіх то вважав за краще полювання ніж управління
державою. Тому він остаточно випустив з рук владу і в 1687 році
його було скинуто з трону та разом з синами, 23-річним Мустафою
і 14-річним Ахмедом заслано подалі від Топкапи, а на трон зійшов
Сулейман II.
Мехмед IV благав нового султана відправити до нього на заслання
двох його улюблених жінок, Гюльнуш і Афіфе, проте Сулейман II
не виконав його прохання і заслав дружин Мехмеда в старий палац.
Після Сулеймана II на трон зійшов Ахмед II, а за ним – Мустафа II,
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син Гюльнуш-султан. Таким чином, в 1695 році вона стала валіде.
Після смерті Мустафи II в молодому віці на трон зійшов його
молодший брат Ахмед III, і Гюльнуш-султан продовжила своє життя
в гаремі в якості валіде.
В іншому випадку – мечеть валіде-султан в Хотинській
фортеці була збудована за наказом султана до або після 1715 року.
Підтвердженням цього припущення може бути те, що ще в 1710 році
в Стамбулі на замовлення султана Ахмеда ІІІ в честь його матері –
валіде-султан Рабії Гюльнуш Еметуллах була збудована нова мечеть.
Це квадратна будівля, в архітектурі якої помітно вплив європейського
бароко. Вона була частиною великого релігійного комплексу.
Всередині мечеті зберігається шматочок священної завіси з Кааби.
Біля входу – усипальниця валіде-султан з металевою декоративною
решіткою замість даху, яку часто порівнюють з кліткою для
птахів [5]. Отже мечеть валіде-султан могли збудувати або з ініціативи
валіде, або з ініціативи султана, але чому в Хотині?
Відповідь на це запитання можна знайти дослідивши деякі зі
сторінок життя Гюльнуш-султан. В праці А. Шутько «Османские
памятники Каменца-Подольского: вести из прошлого» знаходимо
цікаву інформацію «Уцелел также доминиканский собор св. Николая
(рис. 6), который Мехмет ІV превратил в мечеть хасеки, то есть
любимой наложницы и матери его первенца Мустафы – 20-летней
Гюльнуш-султан. Она также сопровождала мужа с армией в
Каменец-Подольский в 1672 г., и ее путь оказался не из легких» [9].
Одного разу срібна карета (ридван) Гюльнуш-султан, декорована
золотом, під час зливи загрузла в багнюці і ледь не перекинулася.
Тоді великий візир Кюпрюлю Фазіль Ахмед-паша особисто осідлав
запряжених в карету коней і, змусивши їх рвонути з місця, витягнув
карету з болота.
Пригода, що трапилося по дорозі в українські землі з Гюльнушсултан, на думку професора Чиказького університету Марка Давида
Баєра, вельми вразила її чоловіка султана Мехмета ІV: «Поэтому в
награду за самообладание и смелость своей хасеки он сразу же после
победной битвы за Каменец-Подольский 27 августа 1672 г. подарил
ей мечеть, в которую превратил один из старейших в Восточной
Европе храмов в готическом стиле св. Николая, который высился в
самом центре захваченного города.
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Из-за этого за Гюльнуш-султан закрепилось почетное название
завоевательницы, насаждающей веру «Гази» – веру первых
султанов Османской империи. Ведь это единственный случай в
истории османов, когда завоевание султаном земель происходило в
присутствии его хасеки, именем которой было названо культовое
сооружение на подчиненной туркам-османам территории» [9].

Рис. 6. Домініканський костел св. Миколая
у Кам’янці-Подільському (поштівка, 1902 рік)

Гюльнуш-султан впродовж двадцяти шести з половиною років
дбала про кам’янецьку мечеть, про що свідчать записи в фінансових
звітах султанських чиновників.
До сьогодні залишається загадкою справжнє ім’я султани, на
відміну від імен служителів її мечеті в Кам’янці-Подільському,
що дійшли до нас завдяки фінансовим звітам османів за 1680 рік.
Після того як турки втратили Кам’янець мечеть Гюльнуш-султан
знову стала костелом св. Миколая, а нова мечеть валіде скоріше за все
була побудована в Хотинській фортеці після 1711 року за вказівкою
самої Гюльнуш-султан, чи її сина Ахмеда ІІІ.
Гюльнуш-султан провела в гаремі 60 років і пройшовши
всі щаблі від простої наложниці до могутньої матері султана
стала однією з валіде, правління якої було найдовшим в історії
Османської імперії. Вона померла в 1715 році в Едірне і була
похована в гробниці перед мечеттю Ускудар [1].
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Отож, цілком можливо, що після того як фортеця Хотин, в
першій половині ХVІІІ ст., стала головною фортифікаційною
спорудою північно-східного кордону Османської імперії, на
її території, чи за вказівкою самої Гюльнуш-султан, чи її сина
Ахмеда ІІІ була збудована мечеть валіде-султан.
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ІСТОРИЧНІ НАЗВИ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ
ХОТИНА ТА ФОРТЕЦІ XVIII СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена трактуванню історичних назв об’єктів Хотина
та фортеці. На основі аналізу картографічних, іконографічних, писемних
джерел встановлено найменування об’єктів фортечної інфраструктури
XVIII століття.
Ключові слова: Хотин, фортеця, башти, мечеть, лазня, бастіон,
передмістя, Румла.

Аналізуючи картографічні, іконографічні, писемні джерела
з історії Хотина та фортеці, автор зіштовхнувся з тим фактом, що
сучасні офіційні назви об’єктів Дежавного історико-архітектурного
заповідника «Хотинська фортеця» досить часто не відповідають
історичним. Крім того, деякі об’єкти взагалі не мають назви,
які були б прив’язані до певних історичних подій, історичних
постатей тощо.
Типовим прикладом може слугувати архітектурний об’єкт –
«Мечеть з мінаретом (руїни) XVIII ст.». Аналіз писемних джерел,
дає можливість встановити в честь кого вона була споруджена. Таких
прикладів можна навести надзвичайно багато.
Дане дослідження, має на меті, на основі аналізу історичних
джерел визначити назви об’єктів заповідника та міста, які існували у
XVIII столітті та збереглись (частково) сьогодні.
Для зручності, автор пропонує умовно розділити об’єкти розгляду
на 5 груп: фортифікації (в’їздні башти (брами), бастіони), військові
об’єкти забезпечення життєдіяльності гарнізону, інфраструктурні
цивільні об’єкти, культові споруди, місцева топономіка.
Група І. В’їзні башти (брами). Офіційні назви: Кам’янецька
(розташовується в південно-східному секторі нової фортеці),
Бендерська (в південній куртині валів ), Ясська (в західній частині
фортечних стін), Руська (на північ від Ясської брами), Подільська
(на північ від замку XV століття).
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Численні історичні джерела надають нам відомості про назви
даних об’єктів (в дужках будуть подаватись офіційні сучасні назви).
Зокрема «Plan de la Forteresse de Choczim en Moldavie, avec les
Fauxbourg brule et les environs de 3 Werstes a la ronde leve, representant
le Retranchement ennemi les tranchees etles batteries des deux cotes
du Dnester; leve après la prise de cette Forteresse en 1769» подає
назви брам: «Porte de Secours» – Секретні (Кам’янецькі), «Porte
de Bender» – Бендерські (Бендерські), «Porte de Yassi» – Ясські
(Ясські), «Porte de Caminiec» – Кам’янецькі (Подільські) [8, C. 11].
Аналогічна термінологія містяться і в «План Хотинской крепости
с показаниемъ … 1769 г.». Проте на ньому відсутній підпис
Кам’янецьких воріт [4, С. 17].
«План здалной ситуацией Хотинской крепости споказаниемъ
в комь она состоянии по взятыи российскімь воинствомь от
турецкого находится …то есть от 1769 года» вказує на такі назви як
Бендерські (Бендерські), Ясські (Ясські) і Водяні (Подільські) [4, С. 15].
Іконографічне джерело «Проспект Хатинской крепости» від
1769 року дублює інформацію попереднього джерела, але Водяні
ворота – це не Подільська брама. Це виключно дерев’яний об’єкт, що
слугував виїздом з палісаду, який розташовувся нижче (ближче до
р. Дністер) самої брами [1, С. 31].
Картографічне джерело «Carte von Chotim und der umliegenden
gegend 1788» вказує лише на дві брами: «Bender Thor» – Бендерські
(Бендерські) ворота «Iassy Thor» – Ясські (Ясські) ворота [11].
Крім того, карта за назвою та датуванням ЦДВІА «План
Хотинской крепости. 1807 г.» подає назви: Анадольські (Кам’янецькі), Бендерські (Бендерські), Яничарські (Ясські), Дністровські
(Подільські) ворота [4, С. 23]. Це останній план, який хронологічно
охоплює османський період фортеці.
Цікавий історичний документ, який розширює історичні назви
Ясських воріт Хотинської фортеці «План Хотинской крепости
с показаним работ произведенных в 1812 году на приведенія Ея
в. оборонительное состоние: […]. Сочинено вь Хотине при
Временной Инжинерной Каманды. Марта 30 дня 1813 года».
Відповідно до нього ворота мали назву Ізмаїльських [4, С. 24].
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Аналогічну інформацію подає «План Хотинской КрЂпости
сь показанім произведенныхь вь прошломь 1813 году фортификаціонныхь и цивильныхь работь […]. Сочинень при Хотинской
Инженерной команде Марта 7-го дня 1814 года». Ворота: Бендерскі
(Бендерські), Ізмаїльські (Ясські), Руські (Руські) Дністровські
(Подільські) [4, С. 25].
Цікаву інформацію можна почерпнути з писемних джерел
та статей турецьких істориків, які працювали з джерелами в
турецьких архівах.
Значний інтерес містять відомості залишені турецьким
чиновником (катібом) Ібагімом Хамді-ефенді, який служив
секретарем арсеналу в Хотині з 1718 р. по 1728 р. у своїй праці
Атлас. Дане джерело було перекладене зі старотурецької та
опубліковано М. Губоглу у 1964 році, як «Турецкий источник 1740 г.
о Валахии, Молдавии и Украине 1740 года».
Згідно даного джерела Хотинська фортеця мала ворота
Константинопольські, Тімішорські, Водяні і Потайні [3, С. 138].
Аналіз даного джерела, його порівняння з розглянутими
картографічними джерелами, свідчить проте, що Константинопольські – це Бендерські ворота, Тімішорські – це Ясські ворота,
Водяні – це Подільські ворота, Кам’янецькі – це Потайні ворота.
Сучасний турецький історик Омер Бейлік у своїй статті OsmanliRus hududunda bir kale XVIII. Yüzyılda Hotın (Фортеця Хотин на
османо-турецькому прикордонні XVIII століття) опублікував частково
текст Атласу Ібрагіма Хамді-ефенді, де Константинопольські
ворота він називає Стамбульськими – İstanbul Kapısı. Також
вказуються Темешварські – Tamışvar Kapısı, Водяні – Su Kuyusu, Потайні – Uğrın/Oğrın (  ) نيرغواKapısıdır [7, C. 500]. Причому
турецьке слово «Kapısı» – це ворота, а «Kapısıdır» (у випадку з
Потайними) дослівно означає «двері», тобто прохід значно менших
розмірів, ніж ворота. Саме такими і є ворота Кам’янецькі (Потайні)
по відношенню до решти брам Хотинської фортеці.
Ще одне цікаве писемне джерело, яке вказує на назви воріт
фортеці міститься у мемуарах принца Йосифа Кобурга-Заафельда,
який командував австрійською армією, під час облоги Хотина
1788 року. Він подає відомості, щодо опису фортеці, її розмірів,
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розташування передмість. Зокрема в 12 пункті умов капітуляції
османського гарнізону, розписується порядок окупації Хотина та
фортеці австрійськими військами. Австрійські війська мали зайти
до міста та фортеці через Wasser thore (Водяні ворота), в той час,
як турки мали покинути фортецю через «Stambuler, Corocher und
Bender Thoren» (Стамбульські, «Corocher», Бендерські ворота) [10,
С. 218]. Термін «Corocher» перекласти не вдалося.
Цікаво, що російський текст капітуляції 1788 року дещо
відрізняється від австрійського: пункт 12. «По истечении сказанных
в 7-м пункте десяти дней, в одинадцатый, союзные Императорския
войска, для занятая замка, крепости и города в Темшварския и
Водяные ворота вступят; в самое то время как они (турки) в
Бендерския, Хоральския и Стамбульския ворота выходить будут».
Можна припустити, що «Хоральскими» виступають ворота під
умовною назвою «Corocher». Російський варіант договору добавляє
ще й Тімішоарські ворота. Даний опис умов капітуляції гарнізону
містить цікаву деталь, оскільки містить одночасно і терміни
«Stambuler… und Bender Thoren». Тобто австрійський командувач
чітко розрізняє обидві брами. Запитання викликає і назва
«Хорольські – Corocher», де вони розташовувались? Певною мірою
відповіддю на ці питання може слугувати картографічне джерело
«Carte von Chotim und der umliegenden gegend 1788». На плані
вказані лише дві брами: «Bender Thor» та «Iassy Thor». «Iassy
Thor» розміщенні у валах фортеці, а «Bender Thor» у передмісті
(турецькому ретраншементі) на південь від самої фортеці з бокус.
Анадоли [11]. Це свідчить про те, що необхідно розділяти такі
поняття, як «ворота фортеці» та «ворота міста (передмістя). У
1788 році Бендерські і Хорольські ворота були, воротами передмістя
Хотина, а воротами самої фортеці були Стамбульські, Тімішоарські,
Водяні, що цілком відповідає термінології назв в’їздних брам, які
використовували османи. На користь даного твердження свідчать
данні, що подає турецький історик Мехір Айдин, який виокремлює
14 воріт Хотина (не фортеці) за документами османських архівів
[5, С. 111]. Верифікація цих даних (на основі картографічних джерел)
показує, що з передмість Хотина виходили дороги. Там де дороги
перетинали турецький ретраншемент, який оточував передмістя,
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мали б бути виходи – ворота. Таких виходів згідно «Plan de la
Forteresse de Choczim en Moldavie, avec les Fauxbourg brule et les
environs de 3 Werstes a la ronde leve, representant le Retranchement
ennemi les tranchees etles batteries des deux cotes du Dnester; leve après
la prise de cette Forteresse en 1769» можна нарахувати 10 [8, С. 11].
До цього слід додати ще четверо воріт (Потайні, Стамбульські,
Тімішоарські, Водяні) самої фортеці. Загалом 14 воріт (брам), що
повністю підтверджуються даними Мехіра Айдина.
В умовах капітуляції Хотинської фортеці в листопаді 1806 року
фігурує назва Жванецьких воріт: «Русскія войска вступаютъ въ
крѣпость через Жванецкія и Стамбульскія ворота» [2, С. 89]. На думку
автора під Жванецькими фігурує Подільська брама фортеці.
Отже, брами фортеці у XVIII столітті носили різноманітні
назви: Кам’янецька – Потайна, Секретна, Анадольська; Бендерська – Стамбульська, Константинопольська, Ясська – Тімішоарська,
Яничарська, Ізмаїльська; Подільська – Водяна, Кам’янецька,
Дністровська, Жванецька. Крім того власне сам термін «Бендерські
ворота» варто розглядати як ворота не фортеці, а міста, що
розташовувались у міському ретраншементі.
Бастіони. Різні джерела визначають від 6 до 7 бастіонів
Хотинської фортеці. Проте, на нашу думку, слід користуватись
даними османських джерел, які виокремлюють 7 бастіонів [5, С. 116].
Бастіони Ізмаїльської, Очаківської фортеці мали свої власні
назви. Очевидно, щось подібне було і в Хотині. Мехір Айдин,
на основі даних османських архівів, подає назви трьох бастіонів
фортеці: бастіон Генджелі Алі, бастіон Джан Арслан-оглу,
бастіон Ага Табйаси [5, С. 114, 120]. Можливо ці назви причетні до
історичних постатей, що здійснювали командування хотинським
гарнізоном у різні періоди. Локалізація назв бастіонів потребує
подальших досліджень.
Стіни. Крім того варто відзначити, як турки називали стіни самої
фортеці: «сур» (фортечні стіни) або «дувар» (стіни). Однак, стіни
фортець розташованих на берегах рік, з боку води, згідно турецької
фортечної термінологія мали назву «перде дувар» (загороджувальні
стіни) [5, С. 108-109].
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Мінні галереї (тунелі). В фортеці педставленні три типи
тунелів: «uğrun lağım» – «угрун лагим» (тунель для переслідування),
eğri lağım – егрі лагим (кривий тунель), catal lağım – чатал лагим
(розгалужений тунель) [5, С. 117]. Існування цих трьох типів тунелей
підтверджується планами Даніїла де Боскета 1739 року [4, С. 13-14].
Замок. Даний об’єкт звучить турецькою, як «Каlesı». Проте
використовувався й термін ахмєдєк (ахмєдукє). З арабскої означає
«дякую тобі» (від слова «хамд» – вдячність). Однак його можна
трактувати як і «місце останньої молитви» [5, С. 109-110]. Мається
на увазі, місце «останнього прихистку» на випадок взяття ворогом
основних укріплень фортеці. Також замок згадуться у османських
джерелах, як «Стара фортеця» [3, С. 138].
Група ІІ. Військові об’єкти забезпечення життєдіяльності
гарнізону (в дужках місце розташування). До цих об’єктів, як правило
відносяться казарми для різних родів військ османської армії. Серед
них: «Topçu ve Top arabacısı Kışlakları» / казарми (для зимування)
артилерії та артилеристів (поряд / з права від Стамбульських
воріт), «Yeniçeri Kışlakları» / казарми (для зимування) яничарів
(знаходились в північній частині фортеці), «Barut Mahzeni» / Пороховий
погріб (на краю яру-долини), «Сebeci kışlaları» / Казарми (зброярів)
джебеджі (в замку), «Yeniçeri Ağa Kapısı» / Ворота аги яничарів
/ будівлі (адміністративні будинки) Яничари Аґаси (знаходились
поряд північно-західного бастіона) [7, С. 501].
Також, одночасно до цивільних і військових об’єктів, варто
віднести мости фортеці та міста: Стамбульский, Бендер, Хорос,
Хаджи Осман, Ізванче (Жванецький) и Дюлгер [5, С. 115].
Група ІІІ. Інфраструктурні цивільні об’єкти (в дужках місце
розташування). До них варто віднести: «Ağa konakları» / Житлові
будинки Аги (біля входу Стамбульських воріт), «Divan Efendisi
Konakları» / житлові будинки Диван-ефенді (біля входу Стамбульських воріт), Defterdar sarayı / Палац фінансової справи – головної
особи-відповідального за фінансову справу в Османській державі
(біля входу / праворуч від Стамбульських воріт), Defterdar Kasım
Efendi Hamamı / лазня дефтердара Касима Ефенді (на місці сучасної
церкви О. Невського), Çeşme / водосховище питної води (на схід
від / навпроти / руїн мечеті), Mahkeme / Суд (поряд мечеті),
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Kütüphane / бібліотека (в одній із старих башт над мечеттю, яка
знаходилась в замку (Східна башта замку)), Hamam / лазня (на
озері-ямі (ручейці) навпроти внутрішньої фортеці / поряд воріт
Єнічері-агаси), Сebecibaşı кonağı / житло джебеджібаші (в замку),
Кonağı dizdar / житло діздара (в замку), Іmam ve müezzin evlerinden /
будинки імама та муедзина (в замку), Paşa Sarayı / палац паші
(на півдні від / вище замку) [7, С. 499-501].
Група IV. Культові, релігійні споруди. Серед них: Mezaristan /
Кладовище (навколо мечеті / по-сусідству з мечеттю валіде-султан),
İç Kale Cami’ / Мечеть (замкова церква) у середині замку (в замку),
Ayasofya Cami’i / мечеть Айя-Софія (тепер Миколаївська церква),
Hacı İbrahim Cami / мечеть Гаджі Ібрагіма (на ринку / базарі),
Defterdar Mustafa Efendi Cami’ / мечеть дефтердара Мустафиeфенді (на ринку / базарі), Atak Cami’ / мечеть Атака (в с.Атаки),
Valide Sultan Cami’ / мечеть валіде-султан Емметулах Рабії Гульнаш
султан (руїни мечеті в фортеці), Ağa Cami’i / мечеть Аґи (біля
північно-західного бастіону), Mektep / початкова школа (поруч
з лазнею дефтердара Касима-ефенді), Medrese / медресе (місце
розташування невідомо) [7, С. 501].
Група V. Місцева топономіка (назви районів міста). Місто у
XVIII столітті ділилось на Старе місто (Alte vor Stadt) та Нове місто
(Neue vor Stadt) [9]. Старе місто розташовувалось на захід, Нове
на південний-захід / південь від фортеці. Старе місто – це мабуть
квартали, що існували ще до приходу турків у 1713 році, тобто
поселення, яке існувало ще у молдавський час. Крім того, Ібрагім
Хамді-ефенді згадує передмістя Хотина – Румлу, [6]. Згідно
картографічних джерел, воно розташовувалось на південний-захід
від Хотина. Також до передмістя він відносив і Атаки, де жили
татари-липки [3, С. 140].
Ось такий опис залишив принц Йосиф Кобург-Заафельд про
Хотин та фортецю 1788 року: «Хотин знаходиться на правому березі
ріки Дністер, яке розірване урвищами і розділяється на фортецю
та місто, яке півмісяцем охоплює безпосередньо фортецю. Місто
збудоване переважно з дерев’яних будинків. Фортеця утворює
фігуру чотирикутника довжиною 1800, шириною 730 футів, має
четверо воріт та сім притиснутих до стін бастіонів різних форм.
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Навколишні стіни фортеці товщиною 30 і висотою 18 футів.
З північної сторони вона спирається на скелі і омивається водами
Дністра, з іншого боку – захисний рів глибиною 18 футів і шириною
48 футів, вздовж якого проходить (критий) шлях і гласис (земляний
насип) з мінними тунелями. Попереду над потоком, височіють стіни
замку, з баштами і приміщеннями для пороху та продуктів. Всередині
фортеці знаходилася резиденція Паші, мечеть, лазня, кілька складів,
навпроти них сорок розкиданих будівель, в яких можна розмістити
до 800 осіб (очевидно йдеться про казарми, інженерні споруди,
військові об’єкти в північній частині фортеці). Місто лежить
вище, ніж фортеця, і огороджувалось частоколом та ровом, який
з’єднується також і з фортецю. Округа між воротами і частоколом
навпроти Анадол називалась Константинопольським передмістям,
з боку Окопів – Румла, останнє було спалене гарнізоном. Між
двома передмістями був сад Паші, який виходив за частокіл. Струмок,
що впадає в Дністер розділяє фортецю та місто на дві частини.
[10, С. 201-202]. У 1788 році Румла, вже входила у межі міста. Також
варто відзначити, що навряд чи турки називали «Константинопольське
передмістя» саме так, використовуючи грецький термін. Скоріш за
все воно називалось «Стамбульським».
Отже, згідно картографічних, іконографічних, писемних
джерел можна зробити наступні висновки. По-перше: місто Хотин
в османський період поділялось на частини (райони): старе та нове,
які турками називалось передмістями. Передмістя оточувалось
укріпленнями – ретраншементами. Передмістя мали назви: Константинопольське (Стамбульське), Румла; по-друге: місто мало розвинену
фортечну, адміністративну, цивільну та релігійну інфраструктуру, що
відображала в своїх назвах приналежність до певних посадових осіб,
військових чинів османської адміністрації тощо.
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ВИПАДКОВІ ЗНАХІДКИ ПРЕДМЕТІВ,
ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ ФОНДІВ
ДІАЗ «ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ»
Територія Хотинської фортеці представляє собою практично суцільний
культурний шар. Археологами було досліджено значні площі заповідника що
дало можливість поповнити фонди великою кількістю предметів. Проте, на
території фортеці частими є випадкові знахідки предметів, які потребують
опису, взяттю на облік і введенню їх в науковий обіг.
В статті подані описи металевих предметів знайдених працівниками
заповідника на території фортеці, наведено їх аналогії, зроблено спробу
датування знахідок.
Хронологічні межі роботи охоплюють період XVII – сер. XIX ст.
Ключові слова: Хотинська фортеця, випадкова знахідка, поповнення,
фонди.

В останній час працівниками ДІАЗ «Хотинська фортеця», під час
господарських робіт на території Нової фортеці, було знайдено значну
кількість металевих предметів. Це речі різного призначення, які були
виявлені у вивалах, на відкритих ділянках, на пішохідних стежках.
До деталей холодної зброї відноситься бронзовий наконечник
від піхов тесака чи шпаги. Він представляє собою конічну втулку,
кінець якої має кулясте потовщення. Його довжина – 3,8 см,
найбільша ширина – 1,9 см. Подібні знахідки траплялись під час
археологічних досліджень Прибрамного двору і ділянки біля
західної стіни замку [3, с. 11; 4, с. 10]. Такі ж наконечники були
виявлені під час досліджень території Богородицької фортеці [6,
с. 60-61]. Датуються подібні речі другою половиною XVIII – другою
половиною ХІХ ст. [2, с. 66].
Деталі ручної вогнепальної зброї представлені двома спусковими
гачками від ударно-кремінних замків. Вони мають трикутну форму,
круглий отвір для кріплення і пластинчате подовження. Кінець одного
подовження – відламаний, інший скручений в спіраль. Довжина –
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4,1-4,9 см, ширина – 2,9-3,2 см, діаметр отворів – 3-4 мм відповідно.
Під час археологічних досліджень подібних знахідок не траплялось.
Аналоги спускових гачків були виявлені на території Богородицької
фортеці і віднесені бо замків пістолів. Датуються вони XVII –
серединою XVIII ст. [7, с.5-6].
У випадку застрягання кулі в мушкеті, використовувались
розрядники, які були зйомкою частиною шомполу. Виготовлялись
вони із заліза і представляли собою масивний кований
циліндричний наконечник, з подвійною спіраллю, що охоплювала
кулю. Тильна його сторона мала отвір з різьбою для кріплення на
шомполі. Розрядник знайдений в Хотинській фортеці має довжину –
4,2 см, діаметр спіралі – 1,4 см. Подібні знахідки походять з
Богородицької фортеці [6, с. 64-65; 7. с. 7-8].
Побутові та господарські предмети представлені столовим
ножем з відламаним вістрям, полотно – сильно пошкоджене
корозією. Спинка леза пряма, довжина – 8,5 см, найбільша ширина –
1,7 см. Руків’я ножа відсутнє. Між лезом і руків’ям присутнє
конусоподібне потовщення. Даного типу ножі характерні для XVII –
XVIII ст. [7, с. 46-47; 11, с. 181-182].
Другий ніж так само має пряму спинку і відламане вістря,
полотно пошкоджене корозією. Довжина збереженої частини леза –
9 см. Руків’я – черешкове, представляє собою квадратний черешок
загострений на кінці. Посередині черешок – зігнутий, його довжина
становить – 10,5 см. Великі розміри ножа можуть свідчити про
використання його в господарських цілях [7, с. 46].
До побутових предметів, а саме предметів інтер’єру, відносяться
два фігурних ключі від замків.
Перший ключ має овальне закінчення, посередині збереглись
геометричні пропили. Ручка ключа – представляє собою фігурний
стержень із залишками поперечної смужки з жовтого металу. Кінець
ручки округлий, на ньому збереглись дві полоси які можуть бути
залишками кільця для кріплення на в’язці. Загальна довжина ключа –
6,2 см, найбільша ширина – 2,2 см.
Другий ключ має трапецієвидну робочу частину з трьома
фігурними геометричними шпичаками. Ручка квадратна звужена до
кінця. Має пласке кільце з отвором для кріплення. Загальна довжина
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ключа – 6 см, найбільша ширина – 1,7 см. Подібні ключі траплялись
під час досліджень мечеті XVIII ст. Хотинської фортеці, проте
відрізняються більшими розмірами [9, с. 4-7].
Деталі кухонного посуду представлені залізною скобою
для кріплення залізного ободу до великих мідних казанів. Скоба
виготовлена з квадратного дроту, верхня частина загнута в петлю.
Кінці скоби – округлої форми, розплющені. Кожна має отвори для
заклепок, один – пошкоджений корозією. Загальна довжина скоби –
6,4 см, ширина – 4,6 см. Подібні елементи казанів характерні для
XVII – XVIII ст. [11, с. 223].
Серед знайдених предметів є і два ремісничих знаряддя. Перше
представляє собою трапецієподібну пластину нижній кінець якої
має заточку на одну сторону. Верхня частина має шпичасте, злегка
звужене подовження, із обламаним загнутим кінцем. Довжина
предмета – 7,8 см, найбільша ширина – 3 см. За аналогіями зі
знахідками з території Богородицької фортеці, цей предмет можна
ідентифікувати як гончарський шпатель і датувати його XVII –
XVIII ст. [6, с. 82-83]. Другий предмет це – зубило, ударно-ріжучий
інструмент для обробки металу чи каменю. Його загальна довжина –
9,5 см, ширина робочої частини – 0,9 см.
Господарські предмети представлені парною клямкою для
кріплення деталей воза. Це предмет виготовлений із чотиригранного
залізного дроту. Посередині клямки зігнуті в петлю і з’єднані
між собою. Кінці клямки – пласкі, звужені і зігнуті. Загальна
довжина становить – 22 см. Аналогічні клямки були виявлені під
час досліджень Нової фортеці у 2016 році, а також на території
Богородицької фортеці. Датуються вони XVII – XVIII ст. [5, с. 113;
7, с. 5-6].
Окремі з описаних предметів знайдені на території фортеці
вперше. Їх публікація дасть змогу розширити інформативну базу,
зокрема про військову справу і ремесла в Хотинській фортеці
XVII – середині ХIХ ст.
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ЕКОНОМІЧНІ ВПЛИВИ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
НА МОЛДАВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
Вивчення особливостей внутрішньої політики Османської Імперії
щодо Молдавського князівства дозволяє, прояснити
деякі питання
розвитку земель Хотинщини. Адже наслідки повного економічного
підпорядкування волі султана, сплата різноманітних податків і
повинностей знайшла відображення і на наших територіях.
Ключові слова: Молдавське князівство, Османська імперія, пешкек,
харч.

Розквіт і добробут Хотинщини залежав напряму від зовнішньої
та внутрішньої політики молдавського господаря, адже, будучи
прикордонною територією, вона постійно потерпала і від поборів, і
від грабунків ворожих армій. Підкорити Молдавське князівство
прагнули Польща, Угорщина і Османська імперія. Від зазіхань
останньої довгий час вдалось відкуповуватись щорічною даниною.
Тільки після 1538 р. Молдова остаточно потрапила під владу Порти,
коли сюди попрямувала турецька армія, а Петру IV Рареш, покинутий
боярами, втік з країни. Молдавську державу насильно перетворюють
на васальну. Звісно це викликало невдоволення, піднімалися
повстання, молдавські господарі шукали вигідніших умов у
домовленостях з сусідніми країнами. Постійні програші в боротьбі
з османами призводили лише до посилення залежності Молдавії.
Не раз над країною нависала загроза повного захоплення. Однак
потужний супротив населення, прикордонне положення молдавських
земель, сусідство з небезпечними для Туреччини противниками,
зокрема з Польщею, утримували султана від останнього кроку –
повного поневолення. Стамбул вважав за краще, зберігаючи зовнішні
атрибути державності, максимально пристосовувати економіку
і політичну структуру Молдавії до потреб імперії. В XVІ ст.
закладаються основи економічної політики Стамбула щодо Молдови:
витиснути максимум необхідного, отримати всі економічні вигоди.
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Про механізми управління економічним становищем Молдавського
князівства детальніше піде мова далі.
Перше, на що варто звернути увагу – Молдавію не перетворили
на пашалик. Тобто султан не призначив для управління князівством
пашу, а зберіг місцеве самоврядування. Можливо причиною став
той факт, що паші часто були більше зацікавленні в наповненні
своїх кишень і змовах, а можливо і те, що місцеві правителі краще
розбирались у місцевому самоврядуванні та краще розприділяли
місцеві багатства. Однак найбільше значення мало саме прикордонне
з Річчю Посполитою положення і, якщо бути необережним, можна
підштовхнути молдавських бояр до змов з ворогами чи повстань.
Як показав час, вберегтись від цього султану не вдалося. Звісно
призначення зберігалося за умов сплати податків. Якщо ж цього не було,
присилали загін татар чи військовий гарнізон з найближчої фортеці.
Які ж податки сплачували князі? Харач – подушний податок
з немусьман. Харачем обкладалися всі християнські держави які
приєднувалися до імперії. Це можна назвати купівлею миру на своїх
землях їхніми управителями, а з часом це просто перетворилося
на плату за використання земель, що належать султану. Щоправда
розмір харачу залежав від стану земель та кількості населення, але
через століття він невпинно зростав. Встановлена 1456 р. данина
(харач) в 2 000 золотих швидко збільшувалася. На початку XVI ст.
вона становила вже 8 000, а до 1541 р вимірювалася 12 000 золотих.
Наприкінці століття харач досяг 60 000 золотих (ціна 10-12 тисяч
биків) [1, С. 241].
Стягували і надзвичайний грошовий податок який пояснювали
військовими потребами, а вони були тут частим явищем, тому
збирали його регулярно. В документах він згадується під назвою
«tribut extraordinar» [1, С. 242].
Особливе місце займали пешкеки – подарунки султану або
іншим чиновникам. Вони могли бути як грошовими так і
натуральними. Частина таких дарунків фіксувалася в міжнародних
договорах і актах Османської імперії, і ці документи можна знайти
в канцелярії султана. Інша ж частина носила характер неофіційних.
Їх дарували під час візитів, чи на честь важливих подій при дворі
султана, чи за інших обставин. Деякі були регулярними, їх підносили
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коли сплачували харач, на свято байрам. Інші нерегулярні, залежали
від обставин. Пешкеки могли бути настільки великими, що інколи
навіть дорівнювали харачу [1, C. 243]. Найбільшими ці подарунки
були від претендентів на трон молдавського князівства. Сам
механізм вибору господаря був простим. Бояри обирали господаря
якого потім затверджував султан. Однак вони ділились на фракції, і
кожна висувала свого кандидата який уже підкуповував турецьких
чиновників чи навіть султана. Найцікавіше те, що при виборі
нового господаря майно попереднього конфісковувалось султаном,
а борги переходили новому. Подарунки були настільки грандіозні,
що претенденти змушені були навіть брати позики у турецьких
кредиторів, а потім обкладати новими податками своїх підданих
щоб розрахуватися. А так як господарі Молдавії змінювались досить
часто, населенню приходилось несолодко.
Були також контрибуції які стягувалися натурою. Частина з них
були фіксовані, і стягувались регулярно для потреб Стамбулу, інші,
надзвичайні, стягувались при потребі. Наприклад оподатковувався
ячмінь, поставки якого були надзвичайно важливими для палацу.
Настільки важливі, що його вартість навіть могли віднімати від
харчу [1, С. 245]. З часом спеціально винаймали веслувальників
щоб доставити ячмінь в Стамбул. Під контрибуції підпадала і велика
рогата худоба. Якщо ж її невистачало, сутлан вимагав постачати
худобу на ринки Стамбулу за спеціально регульованими цінами,
що звісно не влаштовувало власників, адже умови продажу були
невигідні. Вони воліли продавати худобу Речі Посполитій за
вигіднішими цінами. І, так як з роками залежність від поставок
ставала все більшою, 1568 р. султан навіть забороняє продавати
велику рогату худобу в інші країни. Таким чином він хотів забезпечити
планомірну поставку, однак такий крок сприйняли негативно, і багато
купців продовжували таємно продавати свій товар на польських
ринках. Особливим попитом користувалися коні. У документах
згадується, що щорічно господар мав поставляти в Стамбул
500 коней. А так як вони були надзвичайно дорогими, то через
заборону продажу в інші країни навіть стали контрабандним товаром
[1, С. 249]. Поставляли навіть соколів.
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До надзвичайних контрибуцій належить збір продовольства
(захір) для турецьких експедиційних корпусів, ліс для будівництва
кораблів, коні і вози для війська та перевезення провіанту і т. д. Були
і трудові повинності (для будівництва фортець) та військові, які
виконували васали Османської імперії приймаючи участі у походах
зі своїм військом. Молдавські князі направляли свій військовий
контингент на допомогу турецьким військам. Наприклад 1556 р.
султан Сулейман Пишний вимагав 3 000 військо. Хоча з князівства
не набирали на службу хлопчиків християн.
Особливими були і торгівельні відносини які негативно
впливали на економіку Молдавського князівства. Султан вимагав від
господаря особливого покровительства османських купців та надання
їм різноманітних привілеїв, а в молдавських купців примусово
купували продукти в казну імперії за заниженими цінами.
Які ж наслідки такого економічного підпорядкування Османській імперії? Поступове переміщення значної кількості багатств
Молдавського князівства до Османської імперії і, як наслідок,
негативний вплив на соціальне і економічне становище населення.
Найважче звісно було селянам. На XV ст. вони були ще
особисто вільними людьми, але сплачували панові десяту частину
врожаю, худоби, городини, меду та риби, виконували різноманітні
повинності на користь держави, ходили в ополчення, брали участь у
переслідуванні злочинців. Згодом активізувався процес закріпачення
селян, чому сприяла місцева влада та держава. Обсяг повинностей
зріс в основному за рахунок політики Туреччини та її ставлеників.
Протягом другої половини XVІ ст. запроваджено 8 нових податків,
а в першій половині XVІІ ст. ще 29 [2, С. 73]. Більша частина звісно
грошові платежі. Значна частина загальної суми податків направлялася
в Стамбул, а інше привласнювала правляча боярська верхівка. Через
необхідність сплачувати зд погіршилося становище шляхти, вона
розорювалася, продавала землі і навіть часто її приписували до
селянського стану.
Поступове збільшення податків, збільшення натуральної
ренти, присвоєння земельних ділянок феодалами, зменшення
скотарства призводить до невдоволення селян та повстань. Негативно
впливає це і на грошовий обіг, де переважають турецькі монети.
Торгівля стає невигідна, купецтво занепадає [2, С. 78-80].
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Отже, молдавські землі увійшли до Османської імперії в період
найвищого піднесення останньої. Її кордони простягались на три
континенти, і саме з них чисельні піддані наповнювали казну
великого Сулеймана. Звісно спочатку вплив Порти був надзвичайним,
однак поступове підняття податків негативно позначилось на
подальшому розвитку відносин між державами. Після султана
Сулеймана Пишного імперія поступово занепадає. Залежність від
васалів стає все більшою. Виснаження підданих, застаріла воєнноленна система, розорення сільського господарства, падіння авторитету
султана, війського-політична та економічна криза, боротьба
поневолених народів за звільнення зіграли свою роль.
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ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ
Б.О. ТИМОЩУКА
Статтю присвяченно видатному науковцю Буковини, археологу –
Б.О. Тимощуку, та розглянуто основні здобутки науковця у вивченні
старожитностей Хотинської фортеці.
Ключові слова: археологічні дослідження, Хотинська фортеця,
слов’яни, Б.О. Тимощук.

Серед багатьох науковців, чиї дослідження збагатили вітчизняну
історичну науку, чильне місце займає доробок історика, археолога,
краєзнавця, доктора історичних наук – Бориса Онисимовича
Тимощука (рис.1). Про його життєвий і науковий шлях маємо досить
надійну джерельну базу, яка складається зі спогадів та щоденників
самого дослідника, а також архівних матеріалів його досліджень. Про
науковий доробок Б.О. Тимощука неодноразово писали і його учні
[3]. Адже фактично Б.О. Тимощук
став засновником наукової школи
з археології в Чернівецькому університеті. Завдяки його плідній
діяльності з’явилась ціла когорта
вітчизняних науковців, які стали
гордістю української археологічної
та історичної науки.
Саме Борис Онисимович був
першим археологом, який розпочав
фахове дослідження Хотинської
фортеці. Хоча Хотинська фортеця
привертала увагу краєзнавців ще
на початку ХХ ст.: для з’ясування
стану збереженості фортеці і
можливостей її подальшої охорони,
Рис. 1. Борис Онисимович Тимощук як історичного об’єкта, було
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організовано поїздку дійсних членів Імператорського Одеського
товариства історії та старожитностей [2, С. 80-90].
Новий період у дослідженнях старожитностей Хотинщини
починається у повоєнні роки. У щоденнику археологічної розвідки
за травень 1949 р. Тимощук, який у той час був співробітником
чернівецького краєзнавчого музею, описує старожитності фортеці,
виявлені ним під час археологічної розвідки, звертає увагу на
будівельну технологію в різних частинах Цитаделі та Нової фортеці [4].
У кінці 60-х рр. розгорнулися інтенсивні пошукові роботи
у зв’язку з будівництвом Новодністровської гідроелектростанції
та створенням водосховища. Організована Інститутом археології
АН УРСР розвідкова експедиція, яка працювала під загальним
керівництвом С.М. Бібікова, провела суцільне обстеження нижніх
терас берегів Дністра та зафіксувала нові археологічні об’єкти, в тому
числі і середньовічного часу. Основну увагу під час цих досліджень
Б.О. Тимощук звернув на дослідження Хотинської фортеці. В
ті ж роки було започатковано розкопки Перебиківського городища
ХІ – XIV ст., матеріали з якого дозволили пролити світло на час
занепаду Галицької Русі і включення її земель до складу сусідніх
державних утворень [1].
У цей період, під керівництвом Б.О. Тимощука були проведені
перші стаціонарні розкопки на території пізньосередньовічної
Хотинської фортеці (рис. 2).

Рис. 2. Б.О. Тимощук на розкопках у Хотинській фортеці
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Свою роботу експедиція розпочала у 1961 році, також польові
дослідження проводились у 1962, 1964 та 1967 рр. Результатом цих
досліджень стало відкриття найдавнішого фортифікаційного ядра,
кам'яного муру датованого другою половиною XIII ст. Ряд зібраних
археологічних знахідок та робота з джерелами дозволили довести
Б.О. Тимощуку, що Хотинська фортеця входила до складу ГалицькоВолинського князівства.
Аналіз накопиченого за тривалий час матеріалу дозволив
Б.О. Тимощуку в 1972 р. опублікувати принципово важливу
наукову статтю, в якій детально розглядалися археологічні дані про
приналежність земель Буковини до Галицької Русі в ХІІ – XIV ст.
У ній автор переконливо показав, що кордони князівства в регіоні
проходили по лінії Ленківецьке городище на Пруті – літописний
Кучелмін на Дністрі. А також, що всі дослідженні тут городища
зведені за загальноруською системою і знаходять численні аналогії у
військовому зодчестві з інших земель України. Дослідник також довів,
що більшість керамічних знахідок із пам’яток краю представлені
горщиками так званого «галицького типу», характерного саме для
Галицько-Волинських земель. Наведені в статті докази в подальших
дослідженнях науковця отримали додаткову аргументацію і не
викликають сумнівів у більшості дослідників [4].
Вагомим підсумком у вивченні минулого регіону стала
праця Б.О. Тимощука «Давньоруська Буковина», в якій були
узагальнені матеріали отримані дослідником за десятки років
розкопок археологічних пам’яток. У порівнянні з попередніми
працями монографія мала декілька відмінних рис. Так, у ній
уперше систематизована типологія давньоруських городищ краю,
здійснена чітка періодизація та хронологія давньоруської кераміки,
описані основні категорії пам’яток. До праці увійшли матеріали з
понад 300 пам’яток Х – ХІV ст. виявлених вченим, серед них і
результати досліджень Хотинської фортеці. У роботі у довершеному
вигляді були сформовані соціальні ознаки городищ різних типів.
Автор виділив городища-общинні центри, князівські (державні)
фортеці, городища – сторожові фортеці, феодальні замки і
городища – давньоруські міста. Така типологія носила новаторський
характер і дозволяла використовувати матеріали пам’яток для
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аналізу державотворчих процесів на буковинських землях від VІІІ
до ХІV ст. Ще однією важливою рисою роботи стала публікація
каталога давньоруських пам’яток регіону. Показово, що монографія
також супроводжувалася понад сотнею карт, таблиць, фотографій
із зображенням планів городищ і поселень, розкопаних об’єктів та
предметів матеріальної культури. У цілому робота Б.О. Тимощука
підсумувала стан розвитку середньовічної археології в регіоні на
початок 80-х років ХХ ст. Дане дослідження стало однією із перших
робіт, в якому підсумовувалося дослідження пам’яток ХІ – XIV ст. на
матеріалах невеликого регіону і послугувала взірцем для науковців,
що досліджували пам’ятки сусідніх територій [3].
Таким чином, зрозуміло, що внесок Б.О. Тимощука у
дослідженні старожитностей Хотинської фортеці важко переоцінити.
Зібраний археологічний матеріал, дозволив дослідити матеріальну
культуру мешканців фортеці, завдяки стаціонарним розкопкам були
з’ясовані особливості будівництва замку. Дослідження Б.О. Тимощука
стали основою для з’ясування часу та етапів спорудження Хотинської
фортеці, та подальшої розробки періодизації пам’ятки.
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МОНЕТИ СЕРЕДНЯНСЬКОГО ЗАМКУ
У польових сезонах 2008, 2017 та 2018 рр. археологічною експедицією
Ужгородського національного університету досліджувався Середнянський
замок. Виявлено 50 монет, з яких три угорські номінали XV ст. пов’язані
з дозамковим горизонтом. Серед інших знахідок домінують угорські
карбування другої половини XVI – першої половини XVII ст., а також
сілезькі, польські, литовські та шведські монети першої половини XVII ст.
Сім монет відносяться до категорії фальшивих.
Ключові слова: Середнянський замок, ранньомодерний час, монети,
фальшування.

Серед архітектурно-археологічних пам’яток Закарпаття своєю
топографією виділяється замок, розміщений на рівнині біля річки
Велі в смт. Середнє Ужгородського р-ну. На сьогоднішній день
з його споруд найбільше збереглася житлова будівля (розміри
18,6 х 16,5 м) в центральній частині архітектурного комплексу.
Навколо неї знаходиться оточений кам’яними стінами замковий
дворик. Додаткова фортифікаційна система, у плані наближеної до
квадратної форми, представлена двома лініями помітно знівельованих
валів і ровів. Зовнішній вал обмежує площу пам’ятки – 200 х 200 м,
майже вся територія якої значно зруйнована місцевим населенням і
реставраторами, які знищили більшу частину центральної ділянки
і змінили зовнішній вигляд валів і ровів. В окремих місцях сучасна
висота валів досягає 3,5 м.
Про Середнянський замок існує цілий ряд легенд, які міцно
увійшли не тільки до популярної, але і до наукової літератури. Згідно
них будівництво укріплень пов’язується з орденом тамплієрів. Цей
регіональний міф зміцнів завдяки тому, що довгий період часу на
основі «архітектурних особливостей» зведення замку помилково
датувалося XII ст. При подібному хронологічному визначенні
135

важко пояснити потрапляння до внутрішнього заповнення корінних
стін центральної споруди уламків цегли, датування яких значно
молодше запропонованого. Більше того, замки аналогічного
планування на території Угорщини датуються більш пізнім часом.
Крім цього відзначаємо, що вказана дата зведення замку
суперечить даним письмових джерел, за якими можна встановити
наступну послідовність пов’язаних з цим укріпленням подій.
Населений пункт Середнє, який у 1455 р. згадується вже як
містечко, належав угорському роду Палоці. Незважаючи на те,
що стрімке піднесення роду почалось ще за правління короля
Сигізмунда, з початку XV ст. його представники займали високі
державні посади та за вірну службу отримали значні володіння
на північному сході Угорського королівства, вони не мали на
своїх землях жодної фортеці. У 1414 р. Палоці отримали дозвіл
на будівництво замку, але, скоріш за все не скористалися ним.
У 1429 р. їм дарували шарошпотоцьку домінію з замком Уйгель
(Шатораляульгель), тому питання зведення укріплення тимчасово
втратило актуальність. У Середньому ж будівництво палацу, який
згодом став центром архітектурного замкового ансамблю, можливо
було розпочато тільки наприкінці XV або на початку XVI ст., разом з
закладанням винних підвалів.
Ситуація навколо середнянської домінії загострилася після
Могачської битви 1526 року, в якій загинув останній представник
роду, Антал Палоці, не залишивши за собою спадкоємця чоловічої
статі. За величезний спадок Палоці розпочалось багаторічне
протистояння між братами Добо (близькими родичами Палоці)
та представниками Перені. Більшу частину майна з центром у
Шарошпотоці, Фердинанд І у 1527 році дарував Перені, а середнянську
домінію завдяки підтримці Яноша Саполяї вдалося прибрати до рук
Ференцу Добо.
Саме в цей час розпочинається розбудова системи оборони
навколо центральної палацової споруди, що підтверджує і таблиця
біля входу до винних підвалів: «Викопані стараннями братів
Добо, Ференца, Іштвана та Домокоша, спадкоємців та власників
Середнянського замку. Захисними стінами та ровом укріплено
1557 року Христового».
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Основним джерелом доходів братів Добо була торгівля з
польськими землями, переважно вином та живою худобою. Єдиний
син Іштвана Добо, Ференц після смерті батька успадкував величезні
статки, у тому числі і середнянську домінію. Оскільки про його
хвороби було добре відомо при дворі, король Рудольф надав йому
право вільного складання заповіту, але вже у вересні 1602 р., через
кілька тижнів після смерті вельможі королівські представники
зайняли Середнянський замок, описали все майно і більшість
коштовностей відправили до королівського двору.
Сам замок спочатку перейшов у володіння Софії Перені,
онучки Домокоша Добо, а після її смерті до нащадків Анни, сестри
Іштвана Добо. Онучкою Анни Добо була Жужанна Лорантфі, дружина
Дьордя Ракоці І, і таким чином Середнє у якості приданого опинилось
у володінні Ракоці. Згодом укріплення стало спільним володінням
родин Форгач і Ілошваї. За свідченням урбарія 1689 р. «п’ять років
тому замок був спалений повстанцями, але кілька приміщень
якось відремонтовані та перекриті соломою досі використовують».
Занепад фортеці продовжувався і після визвольної війни, коли нею
володіли Перені і Баркоці, але на підтримання споруди практично
не витрачалися. З XIX ст. джерела згадують вже тільки руїни.
У 2008, 2017 та 2018 роках, з метою дослідження стратиграфічної
ситуації і виходячи з можливої для проведення розкопок площі,
вивчення замку археологічною експедицією Ужгородського
університету проходило на території замкового дворика. Виявлені
фундаменти стін вдалося віднести до двох різних хронологічних
горизонтів. Дві масивні широкі стіни, датовані початком XVI ст.,
йшли паралельно до східної стіни центральної вежі, утворюючи
на краю замкового дворика своєрідну галерею, за межами якої
починався рів. Наприкінці цього самого сторіччя або на початку
наступного (не раніше 1588 року) між цією галереєю і центральною
вежею була зведена ще одна потужна стіна, біля якої простежений ряд
щільно розташованих ям. У цей же час добудована низка перемичок
між старими і новими мурами, в результаті чого утворився новий
комплекс малих приміщень.
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Рис. 1. Монети Середнянського замку
1. Угорщина. Сигізмунд (1387 – 1437 рр.). Фальшива
монета 1430 – 1437 рр. [5, 586]. 2. Угорщина. Владислав (Уласло І)
(1440 – 1444 рр.). Фальшивий денарій триаліс 1440 р. [5, 598].
3. Угорщина. Фердинанд I (1526 – 1564 рр.). Фальшивий позолочений
8-денарійовий грош 1559 – 1562 рр. [5, 935]. 4. Угорщина. Фердинанд I
(1526 – 1564 рр.). Фальшивий денарій [5, 935]. 5. Угорщина. Фердинанд I
(1526 – 1564 рр.). Фальшивий денарій 1543 р. [5, 935]. 6. Польща.
Сигізмунд III Ваза (1587 – 1632 рр.). Фальшивий півторак 1623 р.
7. Польща. Фальшивий грош XVI ст.

Весь набір археологічного матеріалу, отриманий в ході
дослідження Середнянського замку хронологічно співпадає з датами,
зафіксованими в письмових джерелах. В комплексі вони дозволяють
визначити зведення будівлі біля р. Велі кінцем XV – початком XVI ст.
До середини XVI ст. споруда стала ядром замкового комплексу,
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функціонування якого фіксується до початку XVIII ст. Домінуюча
частина колекції індивідуальних знахідок (зброя, прикраси, побутові
речі, монети, товарні пломби та інше) датується XVI – XVII ст.

Рис. 2. Монети Середнянського замку
1. Польща. Сигізмунд I Старий (1506 – 1548 рр.). Монетний двір – Краків.
Півгрош до 1507 р. [7, s. 11, č. I]. 2. Польща. Сигізмунд I Старий
(1506 – 1548 рр.). Монетний двір – Краків. Півгрош до 1507 р. [7, s. 11, č. I].
3. Сілезія. Мюнстерберг-Олешниця. Генріх Вацлав і Карл Фрідріх
(1617 – 1639 рр.). Монетний двір – Олешниця. 3-грайцер 1620 р.
4. Литва. Ян II Казимір (1649 – 1668 рр.). Монетний двір – Вільно. Солід
1661 – 1666 рр. [8, s. 118, IVw]. 5. Семиграддя. Габріел Бетлен
(1613 – 1629 рр.). Монетний двір – Кошице. Знак – C-M. Грош 1624 р.
Аверс: розділений навпіл щит зі смугами і подвійним хрестом. Реверс:
Богородиця і знак C-M 1624 [12, č. 262]. 6. Польща. Сигізмунд III Ваза
(1587 – 1632 рр.). Монетний двір – Рига.
Солід 1588 – 1620 рр. [7, s. 239-240, č. I].
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Для стратифікації будівельних горизонтів Середнянського замку
особливо важливе значення має монетна колекція, яка на сьогоднішній
день складається з 50 екземплярів хронологічного діапазону від XV
до XVII ст. (рис. 1–8). Серед знахідок домінують угорські номінали
другої половини XVI – першої половини XVII ст., а також сілезькі,
польські, литовські та шведські монети першої половини XVII ст. Сім
монет відносяться до категорії фальшивих.

Рис. 3. Монети Середнянського замку
1. Польща. Сигізмунд III Ваза (1587 – 1632 рр.). Монетний двір – Рига.
Солід 1599 р. (Kopicki II, 1976, 239, č. I). 2. Польща. Сигізмунд III Ваза
(1587 – 1632 рр.). Монетний двір – Краків, 3-грош 1622 р. [7, s. 208, LX-6].
3. Польща. Сигізмунд III Ваза (1587 – 1632 рр.). Монетний двір – Бидгощ.
Півторак 1623 р. 4. Польща. Сигізмунд III Ваза (1587 – 1632 рр.).
Монетний двір – Бидгощ. Півторак 1623 р.
5. Польща. Сигізмунд III Ваза (1587 – 1632 рр.). Монетний двір – Бидгощ.
Півторак 1623 р. 6. Польща. Сигізмунд III Ваза (1587 – 1632 рр.).
Монетний двір – Бидгощ. Півторак 1624 р.
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Подібний набір знахідок не є винятковим для Середнянського
замку і в основному відображає загальні тенденції регіонального
грошового обігу доби пізнього середньовіччя та раннього модерного
часу. Коротко розглянемо історію випуску офіційних номіналів
в Угорщині і особливості фальшування монет на території
Верхнього Краю.

Рис. 4. Монети Середнянського замку
1. Фальц-Цвейбрукен. Ян II (1604 – 1635 рр.). 3-грайцер 1605 р.
2. Помор’є-Волгаст. Філіп Юлій (1592 – 1626 рр.). Грош без вказаного року.
3. Прусія. Юрій Вільям (1618 – 1640 рр.). Монетний двір – Кролевець.
Півторак 1625 р. [7, s. 286, č. I]. 4. Прусія. Юрій Вільям (1618 – 1640 рр.).
Монетний двір – Кролевець. Півторак 1623 р. [7, s. 286, č. I].
5. Швеція. Густав Адольф (1627 – 1632 рр.). Монетний двір –
Елбінг. Півторак 1628 – 1635 рр. [7, s. 274, č. I].
6. Швеція. Густав Адольф (1627 – 1632 рр.). Монетний двір – Елбінг.
Півторак 1628 – 1635 рр. [7, s. 274, č. I].
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В Угорському королівстві починаючи з правління Карла Роберта
(1308–1342 рр.) контроль над монетною справою, митом а також
торгівлею сіллю, здійснював королівський камерарій. Як
представник судового органу, він був наділений повнотою влади
над усіма чиновниками даних галузей. Згодом, з розширенням
повноважень у його підпорядкування ввели королівського скарбничого,
основним завданням якого стало керівництво королівською казною.
Протягом XV ст. скарбничий почав відігравати все важливішу роль
та поступово став єдиним керівником королівського грошового
господарства [9, old. 25].

Рис. 5. Монети Середнянського замку
1. Угорщина. Матяш Корвін (1458 – 1490 рр.). Монетний двір – Кремніца.
Денарій 1489 – 1490 рр. [5, 722]. 2. Угорщина. Фердинанд I (1526 – 1564 рр.).
Монетний двір – Кремніца. Денарій 1537 р. [5, 935].
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3. Угорщина. Фердинанд I (1526 – 1564 рр.). Монетний двір – Кремніца.
Денарій 1540 р. [5, 935]. 4. Угорщина. Фердинанд I (1526 – 1564 рр.).
Монетний двір – Кремніца. Денарій 1553 р. [5, 935].
5. Угорщина. Фердинанд I (1526 – 1564 рр.). Монетний двір – Кремніца.
Денарій 1556 р. [5, 935]. 6. Угорщина. Фердинанд I (1526 – 1564 рр.).
Монетний двір – Кремніца. Денарій 156(?) р.

Для забезпечення безперервного постачання кольорових
металів до монетних дворів, Карл Роберт об’єднав у єдину систему
палат копальні та монетні майстерні, на чолі з сomes camararum, які
укладали щорічний договір оренди, та були підпорядковані
безпосередньо королю. Підготовка срібла та карбування монет
відбувалися виключно в їх присутності, а вага і якість викарбуваних
монет перевірялися щотижня [4, old. 225-228]. У контролі якості
номіналів чималу роль відігравали штампи монетних майстерень,
система яких остаточно сформувалася за правління Сигізмунда
(1387–1437 рр.). Зазвичай, це була пара літер, перша з яких означала
монетну майстерню, а друга – першу літеру імені відповідального
за випуск сomes camararum. Незважаючи на вжиті заходи контролю,
політична криза середини XV ст. значно пожвавила діяльність
фальшувальників монет на території всієї країни, зокрема і на
гірськотиських периферійних землях. Відносний лад у грошовій
системі Угорщини був відновлений лише королем Матяшом Гуняді
(1458–1490 рр.). Після реформи 1467 р. його монети, завдяки
зображенню названі «монетами з Мадонною», досить довго тримали
свою вартість: 1 форинт = 20 грошам = 100 денаріям = 200 оболам.
Владислав ІІ Ягеллон (1490–1516 рр.), який наслідував Матяша
на престолі, намагався підтримувати запропоновану попередником
грошову систему, але його наступник, Людовик ІІ (1516–1526 рр.)
знизив відсоток срібла в денаріях наполовину, залишивши при цьому
ту саму номінальну вартість. Це призвело до інфляції та економічної
кризи і у 1526 р. Людовик був змушений відкликати ці монети [11].
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Рис. 6. Монети Середнянського замку
1. Чехія. Максиміліан ІІ (1564 – 1576 рр.). Монетний двір – Кутна Гора.
Однобічна біла монета 1566 р. [3, s. 121, č. 206].
2. Чехія. Максиміліан ІІ (1564 – 1576 рр.). Монетний двір – Кутна Гора.
Однобічна біла монета 1566 р. [3, s. 121, č. 206].
3. Угорщина. Рудольф II (1576 – 1608 рр.). Монетний двір – Кремніца.
Денарій 1580 р. [5, 1509]. 4. Угорщина. Рудольф II (1576 – 1608 рр.).
Монетний двір – Кремніца. Денарій 1585 р. [5, 1509].
5. Угорщина. Рудольф II (1576 – 1608 рр.). Монетний двір – Кремніца.
Денарій 1588 р. [5, 1509]. 6. Угорщина. Рудольф II (1576 – 1608 рр.).
Монетний двір – Кремніца. Денарій 1588 р. [5, 1509].
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Рис. 7. Монети Середнянського замку
1. Угорщина. Матяш II (1608 – 1619 рр.). Монетний двір – Кремніца.
Денарій 1612 р. [5, 1140]. 2. Угорщина. Матяш II (1608 – 1619 рр.).
Монетний двір – Кремніца. Денарій 1615 р. [5, 1141].
3. Угорщина. Матяш II (1608 – 1619 рр.). Монетний двір – Кремніца.
Денарій 1615 р. [5, 1141]. 4. Угорщина. Матяш II (1608 – 1619 рр.).
Монетний двір – Кремніца. Денарій 1615 р. [5, 1141].
5. Угорщина. Матяш II (1608 – 1619 рр.). Монетний двір – Кремніца.
Денарій 1615 р. [5, 1141]. 6. Угорщина. Матяш II (1608 – 1619 рр.).
Монетний двір – Кремніца. Обол 1616 р. [5, 1150].

Двовладдя, яке почалося в Угорському королівстві після
Могача (1526 р.), добре простежується і у випуску грошей. І Янош
Саполяї (1526–1540 рр.), і Фердинанд І Габсбург (1526–1564 рр.)
карбували власні монети. На підвладній Габсбургам території
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управління фінансами здійснювала Грошова палата, створена у
1528 р. Крім податків і мита (proventus ordinarii) до її юрисдикції
входила королівська монополія на видобування золота, срібла, міді
та солі. В той самий час контроль над найбільшим монетним
двором – кремніцьким – перейшов до Грошової Палати Нижньої
Австрії. Але при необхідності угорська Грошова палата повинна
була надавати Кремніці усіляку підтримку. В основному ж Грошова
палата Угорщини здійснювала перевірку менших майстерень.

Рис. 8. Монети Середнянського замку
1. Угорщина. Фердинанд II (1619 – 1637 рр.). Монетний двір – Кремніца.
Денарій 1629 р. [5, 1263]. 2. Угорщина. Фердинанд II (1619 – 1637 рр.).
Монетний двір – Кремніца. Денарій 1630 р. [5, 1204].
3. Угорщина. Фердинанд II (1619 – 1637 рр.). Монетний двір – Кремніца.
Денарій 1630 р. [5, 1204]. 4. Угорщина. Фердинанд IIІ (1637 – 1657 рр.).
Монетний двір – Кремніца. Денарій 1638 р. [5, 1263].
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5. Угорщина. Фердинанд IIІ (1637 – 1657 рр.). Монетний двір – Кремніца.
Денарій 1642 р. [5, 1263]. 6. Угорщина. Фердинанд IIІ (1637 – 1657 рр.).
Монетний двір – Кремніца. Денарій 1643 р. [5, 1263].
7. Угорщина. Фердинанд IIІ (1637 – 1657 рр.). Монетний двір – Кремніца.
Денарій 1650 р. [5, 1263].

Пов’язані з випуском грошей не надто важливі справи, а
також обов’язки, які не приносили прибутку, віденський двір також
доручав угорській Грошовій палаті. Серед них – виявлення і
переслідування тих, хто без відома та згоди короля сам випускав
гроші, тобто фальшивомонетників. Одним з постійних завдань палати
була перевірка якості та обігу грошей. У цій сфері слід згадати дві
основні проблеми, які протягом XVI–XVII ст. були предметом
регулярного обговорення як законодавчих зборів, так і палати. Перше
з них – питання співвідношення австрійських та угорських номіналів,
друге – захист угорської економіки від проникнення польських
грошей. Перевірка різних номіналів, що перебували в обігу, добре
доводить незадовільне забезпечення населення готівкою [10, old. 102].
На землях Саполяї середньовічна угорська грошова система
до 1550-х рр. практично не змінювалася. Зображення на монетах та
їх якісний склад, крім окремих випадків зниження відсотку срібла,
залишалися на рівні 1467–1470 рр. Золоті монети з Мадонною й
св. Ласло та срібні номінали з гербом та Богородицею з одного
боку символізували безперервність монетної справи, з іншого
боку були покликані протистояти все зростаючому австрійському
впливу. Керівником грошового господарства став авантюрист
Лодовіко Грітті, a після його смерті Янош Доці. Копальні Нижньої
Угорщини отримали в оренду Фуггери, завдяки яким у Трансільванії
значно зріс видобуток золота. Незважаючи на високу якість
офіційних номіналів, основною проблемою залишалися підробки.
Внаслідок військових дій у 1530 рр. Саполяї поступово втратив
території, а відповідно і більшість монетних дворів. Випуск грошей
в цей час обмежився виключно територією Трансільванії. Більш того,
між 1533 та 1537 рр. Саполяї взагалі не мав змоги випускати дрібні
розмінні монети. Незважаючи на доволі високу якість номіналів,
Габсбурги на своїх територіях заборонили обіг монет «народного
короля», в той час як значний відсоток прибутків двору Саполяї
надходив саме у монетах Фердинанда [2, old. 959-963].
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Що стосується номіналів, які перебували в грошовому
обігу після Могача, це переважно угорські денарії, з відчутним
домінуванням карбованих Фердинандом монет. Ближче до західних
кордонів помітний відсоток австрійських грошів і пфенінгів, які
з часом поширилися по всій території країни. Срібні номінали
Саполяї в грошовому обігу становили незначний 1 %, та все ж
слід пам’ятати, що саме монетна справа «народного короля» стала
заключною сторінкою грошової традиції середньовічного Угорського
королівства [2, old. 971-972].
Хоча карбування грошей в Угорщині завжди було державною
монополією, але з початком їх офіційного «виготовлення»
з’явилися і перші фальшивомонетники. Незважаючи на те, що це
заняття переслідувалося законом, «ремесло» міцніло та розквітало,
у першу чергу на периферійних територіях, до яких належав і
гірськотиський мікрорегіон.
Взагалі на середину XVI ст. підробка монет в Угорщині стала
справжньою епідемією, яка охопила практично всі версти населення.
Після битви під Могачем (1526 р.), де загинув і король Угорщини,
Людовик ІІ Ягеллон, країна перетворилася на арену боротьби
між двома претендентами на трон – Фердинандом Габсбургом та
Яношем Саполяї. Межі підвладних їм територій постійно
змінювалися, відповідно і аристократи часто переглядали свої
вподобання, віддаючи перевагу тому чи іншому кандидату на
престол. Така невизначеність справжнім чином спонукала
аристократів на підробку грошей, хоча фальшивомонетна справа
суворо переслідувалася в обох частинах країни, каралася конфіскацією
майна та стратою [1].
Свою діяльність успішно продовжував один з основних
осередків карбування підроблених монет Угорщини – історичний
регіон Фелвідик (Верхній Край), тобто північно-східна частина
королівства. Більше того, з найбільшим успіхом це заняття
практикували при дворах впливових аристократів: Добо, Другетів
та, ймовірно, Баторі [6, old. 647].
Посприяло розвитку фальшивомонетництва в цей час і
наближення турецької загрози. Священики та монахи, намагаючись
врятувати церковне майно та начиння, часто передавали його на
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збереження до укріплених феодальних замків. Згодом, із поширенням
реформації феодали, діючи за принципом «cujus regio, ejus religio»,
часто привласнювали собі церковне майно (при цьому прикривалися
тим, що до костелів воно потрапило у якості дарів від їх пращурів).
Зокрема Другети у себе в Гуменному накопичили церковного
срібла та золота на 80 тисяч форинтів – на середину XVI ст. це була
колосальна сума [6]. Щоб якось реалізувати награбоване таким
чином добро, предмети церковного начиння, які часто являли
значну художню цінність, переплавлялися на монети. «Фахівців»
для цієї справи знайти було не складно, адже більшість дворянських
резиденцій мали власних майстрів-ювелірів, які за винагороду
часто погоджувалися й на підробку монет. Невдовзі вони навіть
створили щось на зразок власного цеху на чолі з Петером Тудором.
При цьому підробки могли бути самої різної якості. Кваліфіковані
ювеліри виготовляли майже ідеальні екземпляри з правильним
малюнком та легендою, але в той самий час існували монети з
примітивним зображенням та нерозбірливим або беззмістовним
написом (так звані ковальські підробки) [13, old. 10]. Останні
виготовлялися з низькоякісних сплавів або міді, були вкриті тонким
шаром срібла, який дуже швидко стирався, викликаючи обурення
ошуканих громадян. Але саме така підробка монет з надзвичайно
низькою собівартістю була дуже вигідною справою.
Не дивно, що за короткий термін підроблені номінали
заполонили прикордоння, паралізувавши тим самим всю торгівлю
та грошовий обіг, оскільки зарубіжні купці відмовлялися їх
приймати. Була підірвана довіра населення і до номіналів більш
раннього карбування. На законодавчих зборах 1538 р. в м. Пожоні
(нині Братислава, Словаччина) стани скаржилися, що за кордоном
відмовляються приймати навіть карбовані у Кремніце золоті монети,
більш того вже і по країні не завжди їх беруть [1].
Щоб хоч якось зарадити економічному колапсу, Фердинанд був
змушений видати розпорядження, яким зобов’язав всіх на території
Угорського королівства без заперечення приймати монети Матяша,
Владислава та Людовика (ХІХ параграф закону 1535 р.). У той самий
час, щоб запобігти конфлікту в Австрії, він заборонив використання
на її території угорських мідних монет (зазвичай, з низькоякісного
металу, поганого карбування) [13, old. 10].
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До комітатів були відряджені судді та королівські представники,
які діяли разом з віце-жупанами, у супроводі військових. Вони
отримали право чинити суд над підозрілими людьми, будь то селяни
або дворяни, і тут же, без апеляцій, на місці виконувати рішення. Та
результатів це давало мало, оскільки підробкою монет займалися
залежні від феодала слуги, які зазвичай мовчали, але якщо й починали
говорити, у пана завжди була можливість перейти під покровительство
іншого короля. Крім того, більшість майстрів з виготовлення ливарних
форм були іноземцями (італійці, поляки, німці), які не засиджувалися
тривалий час на одному місці. Вони видавали себе за ювелірів,
слюсарів, каменотесів, та мандрували від одної до іншої дворянської
садиби, де була потреба у їхніх послугах [6, old. 656-657].
Один з таких шукачів пригод був майстер Міклош, який певний
час перебував і на Середнянському замку. Його історія стала відома
завдяки протоколу дізнання, який в угочанських архівах відшукав
А. Комаромі, і на основі якого згодом опублікував статтю в
історичному збірнику «Сазодок» (Століття). Майстер Міклош
походив з трансільванських сасів (саксонців). В юні роки вивчав
малювання в Шегешварі (Сігішоара, Румунія), згодом відправився
мандрувати Німеччиною. Крім малювання навчався ювелірній
справі та обробці каменю. Ще до Могача повернувся додому,
в Трансільванію, завдяки протекції родичів став королівським
каменярем. Та оскільки жодними знаннями в області архітектури
він не володів, був змушений залишити привабливу роботу та податися
у мандри. Доля привела його до Угочанського комітату, де його найняв
на роботу володар замку Нялаб, угочанський жупан Габор Перені.
Після битви під Могачем, де загинув власник Нялабу Габор Перені,
Міклош перейшов до Хуста, у розпорядження маромороського
жупана, капітана Кріштофа Каваші, який тримав у страху всі
навколишні поселення. Власне тут і розпочалася його «професійна
кар’єра» фальшивомонетника. Протягом наступних десятиліть він
побував у Мукачівському замку у капітана Мігаля Бюді (де йому
компанію склали поляк Станіслав та сілезець Гансель), у Середньому
у Ференца Добо, в Гуменному у Дьордя Другета, у Шарошпотоці
у Баторі. На нетривалий період повернувся він і на Угочанщину,
де влаштувався до сина свого колишнього патрона, Габора Перені,
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Яноша. Та оскільки Другети за підробку монет платили більше,
швидко повернувся до їх володінь в комітатах Унг та Земплін.
На початку 1550 рр. Міклош оселився у замку Другетів у
Ясенові, але тут доля відвернулася від нього і за доносом місцевого
чиновника його арештували. Хоча Дьордь Другет намагався його
визволити, своїми діями тільки накликав на себе гнів Фердинанда,
якому на той час вже вдалося стабілізувати своє положення на
угорському престолі. Від серйозних наслідків вельможу «врятувала»
передчасна смерть, а Міклоша судили та невдовзі стратили.
Аналіз монетної колекції Середнянського замку в комплексі з
розглядом історичного фону свідчить, що її склад відбиває загальні
тенденції регіонального грошового обігу XV – XVII ст. Характерною
особливістю Верхнього краю Угорщини була активна діяльність
фальшивомонетників, яка в матеріалах Середнього представлена
значним показником – 14 %. Також важливою є констатація активізації
у гірськотиському мікрорегіоні на початку XVII ст. північного
(польського) торгівельного шляху, що пояснюємо турецьким фактором
в загальнополітичній ситуації. На завершення відзначимо, що
склад монетної колекції Середнянського замку в основних рисах
подібний до аналогічних зборів інших пам’яток мікрорегіону, база
даних по яким значно збільшилася за останнє десятиріччя.
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