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В С Т У П
Пам'ятки історії та ід^льтури - важлива частина духовних надбань людства, ма

теріалізована історія, що несе в собі різнобічну та багату інформацію про розви
ток матеріальної та духовної іультури суспільства. Перш за все, найдавніші 
пам'ятки лшдства є унікальними свідками минулого, важливим джерелом досвіду 
для наступних поюлінь. Вік перших з них сягає глибин антропогенезу. Від епохи 
палеоліту протягом багатюх тисячоліть вони виступають єдиними свідками ево
люції' людства. Саме в них загодовано політичні, релігійні, моральні, естетичні 
норми та цінносгі минулих поколінь. Відтворюючи етаїш розвитву цивілізації, 
пам'ятки історії та іульїури водночас служать джерелом історичною пізнання, 
важливим засобом формування світогляду наших сучасників. Еволюція нерухо
мих пам'яток яскраво свідчить про еволюціїо людства, людини.

П о-д|уге, пам'ятки історії та ьульїури налеяшть до тих надбань, що вплива
ють на по'О'ття, емоції людини вже самим фактором існування.

По-трете, вони поєднують й огові та популяризаторські функції. Різні лкди в 
залежності від освіти, загальної іультури, фагової підготовки, напряміу мислен
ня в одній і тій же пам'ятці бачать різні грані, особливості. В цілому нерухомі 
пам'ятки історії та іультури складають важливу частину духовних надбань люд
ства, впливають на формування особистості, значною мірою визначають іультур- 
ний та дуговний потенціал нації.

За загальною кількістю пам'яток, наявністю шедеврів Україну можна ^ з  пе
ребільшень віднести до країн з багатою спадщиною. На державному обліїу пере- 
^ в а є  понад 147 тис. пам'яток археології, історії, містобудування та архітектури, 
монументального мистецтва. Немало пам'яток мають загальнодержавне значен
ня, деякі з них, зоїфема, Києво-Печерську лавру та Софію Київську за ріїпенням 
ЮНЕСКО включено до реєстру Всесвітньої культурної спадщини.

В умовах розбудови незалежної Уіфаїнсьгої держави та пов'язаних з нею про
цесів пробудження національної самосвідомості та духовного відродження ук
раїнського народу ставлення до істориго-культурної спадщини набуває особливої 
ваги. Без активного та всебічного використання надбань людства - пам'яток 
вітчизняної та світової культури - неможливо вирішити завдання щодо до- 
горінного оновлення духовного життя.

Важка доля спіткала істориго-культурну спадщину украі'нського народу. 
Пам'ятки гинули не лише від природних факторів і жорстоких війн, що хвилями 
захльостували Украшу. Дісталось їм від цілеспрямованого знищення під час 
сталінсьюго тоталітарного режиму, хрущовсьгої антирелігійної кампанії, пору
шення чинного законодавства в застійні часи. Останніми роками пам'ятки страж
дають від нігілістнчного ставлення, неуваги, виділення на їх збереження вкрай 
мізерних коштів.

Вивчення та охорона пам'яток історії та культури має давні традиції. З часів 
Київської Русі відомі зібрання історичних реліквій, рукописних книг, іаргин, ви
датні архітектурні споруди. В наступні століття крапц уми дбали про збереження 
пам'яток.



Пам'ятюохоронна робота в Україні в XIX - на початку XX ст. активізувалася 
завдяки створенню та діяльності різноманітних товариств, юмісій, гуртків.

Багато змін у її зміст і форми вніс 1917 рік, коли Україна стала на шлях влас
ної державності. Питання, пов'язані з охороною пам'яток, знаходились у полі зо
ру Центральної Ради, їх ставили гетьманський уряд і Директорія. Вагомий внесок 
у теорію та практику пам'ягкоохоронної роботи внесли збереження ьультурних 
надбань за радянської доби, хоч ця праця проходила в умовах політичного та іде
ологічного диктату.

Громадськість України почала активно обговорювати проблему збереження 
пам'яток після відродяення Уіфаїни з руїн другої світової війни. Саме завдяки її 
наполегливості в 1966 р. було утворено Українське товариство охорони пам'яток 
історії та культури, яке зробило помітний внесок у благородну сіфав)' збережен
ня ісгорико-тульїурної спадщини. Товариство охорони пам'яток історії та культу
ри сприяло залученню населення до безпосередньої участі у збереженні пам'яток, 
здійснювало пропаганду, активно допомагало діяльності державних органів охо
рони, здійснювало громадський контроль за їх збереженням, використанням і ре
ставрацією, узгоджувало проекти планування, забудови та реконструкції. 
УТОПЖ вивчає та використовує передовий досвід У галузі н^ю вого збереження 
пам'яток історії та культури.'

Через свої місцеві організації, завдяки ентузіастам краєзнавцям воно за
побігло руйнуванню значної кідьності відомих пам'яток, реалізувало ряд програм, 
фіїїансувало реставрацію багатьох пам'яток, пропагувало пам'ягівоохоронні захо
ди.

Активісти Товариства лише останнім часом взяли активну участь у розробці 
н^кових кшщешой заповідників і заповідішх територій у Трахтемирові, Берес- 
течід', Чигирині, Галичі, Києві, на Хзргиці та Кам'янській січі.

Продовид^єіься робота над створенням археологічішх музеїв у Тальному на 
Черкащині, с. Жуківцях на Київщині, Верхньосалгівського археологічного юм- 
плексу на Харківщині. Загальнсукраїнського звучаїшя набула програма "Некро
полі України", що допомагає зберігати ці осередки нашої історичної пам'яті.* Це 
лише окремі приклади пам'япазохороішої діяльності Товариства за останній час. 
Воно зараз функціонує у вкрай складних умовах переходу до ринкових відносин. 
Зтгачно погіршились його фінансові можливості. Якщо в 70-80-х рр. Товариство 
на рівні з державними органахш, а в окремі роки й більше виділяло кошти з сво
го бюдтату на ремонт, реставрацію та охорону пам'яток (7-8 мли. крб.) порівня
но з 5 млн. від держави, то нині ці витрати значно скоротились. І це при тому, що 
вартість рестаїфацшішх робіт значно зросла.* Товариство не отримало так йому 
погрібного статусу державного сприяішя, що звільнило б його від оподаткуван
ня, як це застосовано до ряду інших товариств. Воно оподатковусться на рівні ко- 
ме[щійних структур. Відсутігість продуманої державної політики в галузі збере
ження пам'яток вкрай негативно впливає на їх стан. Зростає кількість пам'яток, 
що перебувають в аварійному стані, скорочується державне фінанс>вання ре-



монгно-реставраційних робіт, погіршується їх якість, розпорошується рестав
раційна база, розпродаються історико-і^льтурні цінності. В умовах розгортання 
процесів роздержавлення та приватизації відсутня оцінка їх балансової вартості, 
стають відомими випадки осквернення, руйнування пам'яток." Все це засвідчує, 
що охороні пам'яток потрібна правова база. У 1978 р. було прийнято закон "Про 
охорону і використання пам'яток історії та іц'льтури". Однак, він мало змінив у 
трагічній долі історико-культурної спадщини, бо вкрай рідко застосувався до йо
го по}^шників. Проект нового заюну вже не один рік лежить на столах чинов
ників від культури.

Значну роль в активізації пам'яткоохоронної роботи відіграє підготовка бага- 
томного "Зводу, пам'яток історії та культури Уіфаїни", томи яю го включають 
статті про пам'ятки археології, історії, архітектури та монументального мис
тецтва.’

Матеріали проведення археологічних досліджень останніх років дають мож
ливість відтворити у пам'ятках палеодемографічну картину заселення України, 
що залежала від природних умов, ступеня еволюційного розвитку людини та 
рівня соціально-економічного розвитку суспільства.

З урахуванням цих обставин цілком природним виглядає нечисленність 
пам'яток найдавнішої людини - штекантропа, пристосованого до життя в умовах 
теплого клімату, основою економіки якого ^ л о  збиральництво й епізодичне по
лювання. Одиночні ранньопалеолітичні стоянки невеликих зібрань, згуртованих 
у праобщини, виявлено в найтепліших регіонах України, якими в ті часи була За
карпаття та Крим.’

Зовсім іншою виглядає демографічна сшуація за доби пізнього палеоліту (40- 
11 тис. рр. до н. е.), коли в результаті тривалої еволюції з'явилася людина сучас
ного фізичного типу, яка в умовах пізньольодовикового часу полювала на ма
монтів та оленів, виготовляла крем'яні знаряддя, споруджувала каркасні житла з 
кісток і шкір великих твщ)ин, займалася мистецтвом і іультовими відправлення
ми. Пізньопалеолітична людина освоїла територію сучасної України, де відомо 
понад 800 стоянок цього часу.’ Територія України цієї доби належала до високо- 
розвинених районів світу.

З цієї пори поступ цивілізації йшов невпинним шляхом і, можливо, найяс
кравішими його проявами були періоди, представлені пам'ятками трипідьсьшї та 
черняхівської іультур, а таю ж Кшвсьшї Русі.

Трипільська іультура доби енеоліту - мідного віку існувала в ІУ-Ш тис. до н. е. 
на території Молдови та Правобережної України. Тут виявлено понад 1500 по
селень цієї культури, в коашому з яких проживало до 500 жителів, хоч порад з ни
ми ісщ'вали й великі селища-протоміста ( Майданецьке, Тальянки), в яких вияв
лено рештки тисяч будинків, і мешкало до 8-15 тис. осіб.® Загальна ж чисельність 
трипільської людності могла сягати 1 млн. чол. Це була високорозвинена для сво
го часу цивілізація, економічною основою якої було землеробство, приселищне 
скотарство, досшгь досконалі ремесла, насамперед - гончарське, наявність сталих 
торговельних зв'язків з Подунав'єм, Балканами та Східним Середземномор'ям.
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Другам палеодемографічним феноменом в Україні слід вважати черняхівсьіц' 
іультуру, розквіт якої в ІІІ-ІУ  ст. співпав з часом економічної та політичної 
стабілізації в ж и л і народів ГИвденно-Схіїоіої Європи. Ця ідгдьтура, пам'ятки якої 
відомі на великій території від Західного Бугу до Сіверського Дінця, від Прип'яті 
та Сейму до Нижнього Дунаю та узбережжя Чорного моря, була найзначнішим 
етноіулмурним утворенням того ч ао ' в Європі. Основою економіки у чер- 
няхівців ^ л о  розвинене землеробство, спеціалізоваш ремесла (гончарське, 
ювелірне, залізообробне), розгалуиюна та жвава торгівля з Римсьюю імперією. 
На черняхівській території, де виділяються три етнокультурні регіони - слов'янсь
кий лісостеп, скіфоч:арматське Півиічо-Західие Причорномор'я та гото-дакійське 
межиріччя Дністра, Прута та Дунаю, нині відомо понад 2 тис. поселень і могиль
ників, матеріали яких свідчать, що в період свого розквіту чисельність чер- 
няхівсьюго суспільства складала 1-1,5 шш. чол."

Як відомо. Київська Русь IX - першої половини ХШ ст. була в числі найрозви
неніших держав середньовічної Європи, першим державним утворенням у 
східних слов'ян. Всебічному вивченгоо Русі здавна приділялася велика увага, 
причому роль археологічних матеріалів, здо^тих за останні роки, часто є 
вирішальною. Так, вони, зокрема, змінили усталене уявлення про давньоруську 
демографію, довівши ісщ'вання в т і часи не 20, як вважали за літописом, а 300 
міст і понад 3000 селищ (замість відомих 600 у 80-ті рр.). Разом з численними ок
ремими монастирями та фортецями, в них проживало до 10-12 мли. чол. За чи
сельністю та щільністю населення Київська Русь поступалася хіба що 
Візантійській імпери.'"

Ці нові дані про споконвічну заселеність України дають н ^ ц і тверду підставу 
вважати нашу країну одним із світових центрів давньої історії людства.

Зростання інтересу до національної історії, зокрема до витоків української 
державності зумовлює акту альність роботи щодо виявлення та дослідження 
пам'яток, пов'язаних з процесом виникнення нащонально-державних утворень, 
життям і діяльністю державних і громадських діячів, багато з яких несправедли
во забуті.

Лише поодинокі пам'ятки збереглися з періоду’ Київської Русі - часу витоків 
української державності. Тому кожна з них потрете особливої уваги та вивчен
ня.

Меморіальні об'єкти козацької доби яскраво відбивають самобутність 
національного розвитку Уіфаїни доби середньовіччя. Це залишки споруд, де роз
ташовувалось козацтво - січі, сотні, іурені, полки. Виникнувши виключно ж  
військові формування, вони перетворилися на місцеві центри політико- 
адміністративної та судової влади. Поява специфічної форми адміністративного 
устрою стала одним з етапів розвитку української державності. У деяких містах 
України збереглися бу’дннки полкових канцелярій, що являли собою і найбільш 
розповсюджений тип державної установи того часу.

До пам'яток державного устрою та суспільного життя належать також спору-
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ди, пов'язані з розвитком самоврядування в Уїсраїні часів середньовіччя - ратуші, 
^динки судових установ. Це ж стосусться і меморіальних об'єктів, що ілюстру
ють виникнення нових державних і громадських, фінансово-економічних струк
тур в Україні у XIX - поч. XX ст. Йдеться про думи, земства, дворянські та ід'- 
пецькі зібрання, торгові та фінансові біржі, в діяльності яких брали участь відомі 
державні та громадські діячі, підприємці, представники освіти, н^ки , культури.

Як відомо, особливістю історичного розвитїу України була тривала боротьба 
за національне визволення, що органічно поєднувалася з ідеями соціального виз
волення. На жаль, пам'ятки цього спрямування залишалися без належної уваги 
дослідників. Це значною мірою :умовлюєгься тим, що проблеми національної са
мобутності та незалежності, становлення українсьюї державності тривалий час 
залишалися забороненою темою в радянській історіографії. Навіть події, 
пов'язані з таким важливим етапом у житті уіфаїнсьюго народу, як Визвольна 
війна середини XVII ст., недостатньо увічнені в пам'ятках. Хоч перші гажливі 
кроки здійснено. Урядом України прийнято постанови щодо проголошення ком
плексу пам'яток "Поле Берестецької битви" державним історино-меморіальним 
заповідником, впорядкування пам'ятних та історичних місць Чигирина. Виріше
но питання про надання статусу національного заповідника на о. Хзргиці, ор
ганізацію заповідника в трагічному козацьюм^' місті Баїурині.

Протягом кількох років цілеспрямовано виділякзться асигнування на прове
дення археологічних досліджень за програмою "Січі запорозькі".

Необхідно провести комплексні дослідяжння фортеці Ійщак, з якої почалася 
біографія Дніпропетровська. З нею пов'язані імена Івана Сулими, Богдана Хмель
ницького, Івана Мазепи та ін. З 1944 р. Кодак систематично руйнується кам'яним 
кар'єром, нині під загрозою його останні бастіони."

У пам'ятках висвітлюється національно-визвольний рух уіфаїнського народу 
більш пізніх часів. Це, перш за все, об'єкти, пов'язані з діяльністю Кирило-Ме- 
фодіївсьшго братства, що відіграло помітну роль у формуванні національної са
мосвідомості українського народу.

З певними труднощами пов'язано виявлеїшя та дослідження пам'яток, що 
висвітлюють визвольну боротьбу українсьюго народу кінця ХЕХ - початку XX ст. 
Тривалий час увічнення історичних подій цього періоду обмеид'̂ валося об'єктами, 
пов'язаними з революційним рухом лише робітничого класу та діяльністю лише 
однієї партії - більшовиків. Роль інших класів, політичних течій і партій, позиції 
яких суттєво відрізнялися або були протилежними більшовицькій, досліджувазга- 
ся дуже упереджено та поверхово. Вже після здобуття державної незалежності 
України виявлено меморіальні об'єкти, пов'язані, наприклад, з діяльністю інших 
партій.

Надзвичайно актуальними залишається виявлення та переосмислення багать
ох пам'яток воєнної історії дорадянської доби, що відтворюють багатовікові тра
диції ^ ^ а їн и , процес формування її збройних сил. Як відомо, на долю ук
раїнського народу випало чимало тяжких випробувань. Народ Украдш не раз де
монстрував героїзм і мужність; ігід час селянсько-козаіщких повстань проти по-
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неволювачів. Визвольної війни сер. XVII ст, боротьби з турецьюю та кримсько
татарською агресією, згодом у російсько-турецьких війнах. Вітчизняній війні 
1812 р.. Кримській, першій світовій війні, голи територія України ставала ареною 
жорстоких баталій.

Війни залишили численні могили та кладовища. На жаль, значну кількість 
цих поговань занедбано або знищено. їх розшук і вивчення, упорядкування є важ
ливим завданням. Важливо відновити історичну пам'ять про всіх, хто поліг у бо
ях, незалежно від їх національності та іфичетності до того чи іншого воєнного 
табору, незалежно від того, коли це відбулося - у давні часи чи під час другої 
світової війни. Це ще раз підтвердить наше звертання до загальнолюдських 
цінностей. Кззацькі могили виявлено в Трахтемирові (Черкаської обл.), Кременці 
(Терношльсьгої обл.), у колишньому козацькому Межигірському' монастирі біля 
Вишгорода, В цілому некрополі дають багату, спеїщфічну інформацію, .яіу не всі 
дослідники оцінюють повного мірою.

Пам'ятки виробництва та техніки відображають етапи економічного та науко
во-технічного розвитку України. Чимало з них пов'язано з розвитком народних 
промислів і ремесел, сіпьсьгогосподарсьюго та промислового виробництва, що 
пережили час і збереглися до наших днів. Це вітряки, ремісничі майстерні, 
поміщицькі садиби, перші залізниці, шахти, фабрики, заводи та інші промислові 
піадриємства, з яких починались ті чи інші галузі. Уже в XVI ст. важливим про
мисловим центром були українські Карпати. Солеварні, поташні, тартаки - ці та 
інші ^д івл і збереглися на Івано-Франківщині. Залізні гути збереглися в с. Май
дан Дрогобицького р-ну Львівської обл. та в с. Ангелівка Перечинського р-ну' Іва- 
но-Франківсьюї обл.“ Україна багата на пам'ятки науки та техніки. Майже в 
южній області зустрінеш ш  п'єдесталі перші трактори, паровози тощо, але вони 
часто залишаються поза увагою науковців.

Окремі статті увічнюють пам'ять видатних виробничників, інженерів, 
підприємців, засновників акціонерних товариств, які зробили значний внесок у 
розвиток егономічного потенціалу Украдяи. Можна назвати імена підприємців 
М. Терещенка, І. Харитояенка, О. Бобринсьюго та ін. Дослідження їх життя та 
діяльності сприяє відкриттю багатьох нових або маловідомих сторінок в історії 
розвитку техніки, технології, ігідприємницьгої діяльності України в дорадянсь- 
кий час.

Чільне місце посідають пам'ятки науки та культури. Пов'язані з життям і 
діяльністю вчених, письменників, педагогів, ?удожників, акторів, вони свідчать 
про духовний розвиток нації, її іультурний та науковий потенціал. Серед значної 
кількості цих пам'яток привертають увагу йогові та навчальні заклади, яким 
принесли славу їх викладачі та учні. Це, перш за все, найбільш відомі навчальні 
заклади в Україні, зокрема, Києво-Могилянська академія, Острозька школа, що 
пізніше стала академією. В к р а їн і нараховувалось чимало колегіумів, з кінця 
XVIII ст. почали утворюватися універсигети, численні гімназії містились в усіх 
губернських і багатьох повітових містах України. У пам'ятках представлено й се
редні навчальні заклади, серед яких широко відомі ліцеї князя Безбородька у 
Ніжині, Рішельєвський в Одесі. В багатьох навчальних, наугових і лікувальних
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закладах збереглися кабінети видатних вчених, дослідження та опис яких значно 
збагатять відповідні томи Зводу пам'яток.

Під охороною держави пере^ває чимало будинків, пов'язаних з діяльністю 
і^'льтурно-освітніх установ, що займались у кінці XIX - на почагід' XX ст. попш- 
ренням освіти, н^кових знань, сприяючи тим самим розвитіу національної са
мосвідомості українських) народу. Це - товариства грамотності, недільні ніколи, 
громади, просвіти, активну участь в яких брали письменники Леся Українка, Ми
хайло Коцюбинський, Борис Грінченко та ін.

Поруч з виявленням нових об'єктів переглядалися взяті на державний облік 
пам'ятки, виходячи з об'єктивної науково-виваженої оцінки реального місця та 
значення южної події або особи в історії країн и . Цінність того чи іншого об'єкту 
як пам'ятки історії :^)мовлюєгься, перш за все, значенням пов'язаної з ним події 
або персоналії для соціально-політичного та льтурного розвиті^ України, окре
мих її регіонів.

В останні роки значна увага приділяється пам'яткам національно-визвольних 
змагань 1917-1921 рр., під час яких зіткщ'яись інтереси різних класів і політич
них партій. Це стосується об'єктів, де розташовувались установи Центральної Ра
ди, Гетьманату, Директорії, де проголошувалась Українська Народна Республіка, 
Західно-’і^раїнська Народна Республіка та їх зяука в соборній Украші. Через 
пам'ятки відбита діяльність багатьох провідних діячів і активних учасників подай 
того часу, які раніше замовчу валися, або висвітлювалися у викривленому вигляді. 
Це стосується, зокрема. Голови Центральної Ради, першого президента УНР Ми
хайла Грушевсьшго, прем'єр-міністра Генерального секретаріату Володимира 
Винниченка, членів уряду УНР.

Виявлено та задокументовано пам'ятні місця, пов'язані з зародженням 
національних збройних сил. Адже в буремні роки поряд з частинами Червоної 
Армії та Червоного Козацтва діяли українські війсьюві частини; перший ук
раїнський полк ім. Богдана Хмельницького, 1-й український корпус, Вільне ю - 
зацгво, формування січових стрільців. Українська Галицька Армія.

№ чнюються меморіальні об'єкти, де проходили Б ті роки військові з'їзди, Оу- 
динки, пов'язані з життям і діяльшстю війсьювих діячів тієї доби (зощюма Симо- 
на Петлюри).” Встановлено пам'ятний знак на братській могилі студентів і гімна
зистів Києва, які загинули 29 січня 1918 р. біля залізничної станції Крути 
(Чернігівська обл.) в бою з радянськими військами, виступивши на захист Ук
раїнської Народної Республіки.”  У »зді дослідження пам'ятних місць доби 
національно-визвольних змагань переглянуто оцінки та роль багатьох форму
вань, що брали в шіх участь. Це, насамперед, стосується широкого українського 
повстансьюго руху.

Вимагають переосмислення ташж події тоталітарної доби, що тривалий час 
змальовувались, головним чином, як епоха суцільних перемог та успіхів. На
справді для цього періоду притаманні гострі суперечності, деформації ідео
логічного й економічного характеру, породнюні адміністративно-командними ме
тодами сталінського режиму. Саме на той час припадають масові політичні
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сталінські репресії. В Україні в 1937-38 рр. було заарештовано 267 579 грома
дян". Це, насамперед, представники національної інтелігенції, які були в опозиції 
до влади та підгримували ідею розвитідг уіраїнської державності та іультури. В 
20-30-і рр. значні втрати понесла українська іц^льтура. "Розстріляне відродження" 
- так пізніше назвали ті часи. У ході гучного процесу розправи з українською 
інтелігенцією ^ л и  репресовані відомі вчені С. Єфремов, М. Слабченко, письмен
ники М. Драй-Хмара, Г. Косинка, талановитий художник М. Бойчук, реформатор 
української сцени Л. Курбас. У зв'язіу з проведенням згубної хлібозаготівельної 
політики, насильницької юлективізації мільйони українських селян були позбав
лені можливості прогодувати свої сім’ї. Це іфизвело до страшних голодоморів в 
Україні в 1921-1923,1932-1933, 1946-1947 рр., що підірвали сили селянства-аіу- 
мулятора історичної пам'яті та традицій. Пам'ять про трагічно загиблих під час 
репресій, голодоморів вимагає особливої уваги та вшанування.

У багатьох містах і селах встановлюються мої^^менти та пам'ятні знаки вша
нування жертв голодомору. На місці зруйнованого в сталінські роки Ми
хайлівського Золотоверхого собору у Києві встановлено пам'ятний знак 12 верес
ня, у день Скорботи та Пам'яті жертв голодомору, представники усіх областей % - 
раїни принесли сюди землю з могил померлих голодною смертю.

Меморіал народної скорботи "Голодомор-33" споруджено на Полтавщині на 
горі Заяури (Лубенський р-н). На насипному кургані здШшєгься великий дзвін, 
що заверп^гється хрестом.

Більше ста пам'ятних зназків і ?фестів встановлено в Харківській обл. Біля ста
рого міського цвинтаря в центрі Херсона встановлено пам'ятний хрест на честь 
невинно убієнних. На народні ьаошти встановлено пам'ятний хрест жертвам голо
домору у Добровеличківці Кіровоградської обл.

У пам'ять про загиблих від голодомору пам’ятні хрести встанонтено в багать
ох містах і селах Уіфаїни.

Певна корекція внесена і в шнцешуальні підходи щодо дослідження пам'яток 
другої світової війни, що складають основу за кількістю виявлених і обліюваних 
об'єктів. При увічненні подій цього періоду активізувалась робота щодо виявлен
ня пам'ятних місць боїв частин Черюної Армії, що опинились в оточенні, похо
вань воїнів, які загинули у полоні. На території України гітлерівцями було влаш
товано понад 230 таборів, 250 місць масових страт радянських людей, у тому 
числі військовополонених. В Україні гітлерівці знищили майже 1,4 мли. військо
вополонених.'®

При дослідженні подій другої світової війни слід враху вати специфіку різних 
регіонів Уіфаїни. Серйозного та неупередженого аналізу потребує історія Ук
раїнської Повстанської Армії - національних збройних формувань, що боролися 
за самостійну Україну. У цій народній за своєю суттю боротьбі українці захища
ли не соціалізм сталінського зразка, а перш за все, власне життя, свої родини, 
домівки, іультуру, свою землю від іноземного поневолення.

Засід'гощчоть на увагу учасники дисидентського серед яких є ті, хто за-
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гинув або був змушений емігрувати. В останні роки проводиться активна робота 
щодо розшуку й увічнення пам'ятних місць і будинків, пов'язаних з їх життям і 
діяльністю, '^ічнено, зокрема, пам'ять Василя Стуса, Віктора Некрасова та ін.

Історія твориться на наших очах. Маємо повно представити у пам'ятках ви
датні події, пов'язані з проголошенням Української держави у 1991 р. - нового 
вирішального етапу в житті українського народу.

Пам'ятки архітектури та містоб)'̂ дування, монументального мистецтва - це ок
раса міст і сіл України. Вони найбільш виразні та репрезентативні. Слід зазнача
ти, що з державного обліку виключено значну кількість сіультурних витворів, 
які не відповідали вимогам до творів мистецтва, являли собою здебільшого низь
копробні ш сові юшї.

Архітекіура - це, перш за все, мистецтво у просторі, мистецтво створення ма
теріально-художнього оточення людини, що впливає на формування духовної 
іу'льтури нації. Це не тільки оіфема архітектурна споруда, ансамбль чи комплекс, 
а й зовніїїшій вигляд населеного місця, його план, структура. Співвіїщошення 
між ним та його природним оточенням або створеним людиною набувають 
ціннісної вартості, оскільки характеризують особливості розвитку певної тери
торії з уразц^ванням історико-культурних традицій і соціально-політичних змін.

Крім окремих архітектурних об’єктів значна увага приділяється пам'яткам 
місто^дутвання. Визначення пам'яток містобудування здійснюється в процесі 
розробки опорних планів у складі генеральних ішанів міст. У них виявляються 
спеціальні зони охорони пам'яток, що відрізняються особливостями режиму 
відповідної містобудівної діяльності в їх межах, складається перелік заходів що
до реконструкції, реставрації, упорадвувашш та за^дови на їх територіях.

У ході пам’яткоохоронної роботи проаналізовано й удосконалено іфитерії виз
начення історичних міст України. Як відомо, вперше реєстри історичних центрів, 
що зберегли давню планувальну структуру та велшу кількість пам'яток, ^ л о  за
тверджено в 1946-1949 рр. Вони включали 5 міст республіканського значення 
(Луцьк, Полтава, Володимир-Волинський, Одеса, Кам'янець-Подільський) та 27 
населених пунктів із значною кількістю архітектурних пам'яток (Баїурин, Віїши- 
ця, Дубно, Козелець, Переяслав-Хмельницький, Острог, Хттин, Почаїв та ін.). 
Тоді ж міста Київ, Черігігів, Львів %ло зараховано до історичних центрів всесо
юзного значення. 5 серпня 1968 р, Держбуд України затвердив "Сішсок старовин
них міст, селищ і сіп УРСР, проекти планування та забудови яких повинні погод
жуватися з органами охороїш пам'ятників культури", до якого було внесено 306 
міст, селищ міського типу та сіл. Важливе значення мав затверджений урядом Ук
раїни перелік 39 стародавніх малих і середніх міст та іїшшх населених пунктів, 
що мали значну кількість пам'яток. Однак критерії історичного значення міст і сіл 
були нечіткими, поза увагою лишилася значна кількість старовинних населених 
пунктів.” У ході дослідницьіюї роботи над Зводом пам'яток вона значно зросла, 
статус історичних міст ^ 'л о  надано понад 1400 населеним пунктам України.
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Організуюча роль архітектури, не обмеженої утилітарною функцією у 
вирішенні містобудівних проблем, має глибокий зддожньо-історичний зміст, що, 
у свою чергу, тісно пов'язаний з проблемами культури, з уразуванням і збережен
ням пам'яток усіх видів.

Фактично матеріальні структури ^ о в  і простору несуть інформацію про 
соціально обумовлену поведінку людей. Ця інформація пов'язує різні покоління, 
різні епохи, вона складає важлгау частину колективної пам'яті людства. Тому 
^хітектуриа пам'ятка часто виступає як основа комплексної пам’ятки історії та 
культури, тобто воіи одночасно поєднує кілька видів пам'яток.

Найчастіше у комплексних пам’ятках ^стрічається поєднання творів архітек
тури та містобудування з творами монументального мистецтва. А хгам'ягки місто
будування, як правило, уже є комплексними пам'ятками історії' та культури. Вони 
мояуть складатися з одного об'єкту з ознаками декількох видів пам'яток, або з 
кількох об'єктів, що, у свою чергу, мояуть належати до різних видів і типів 
пам'яток історії та іультури. В такому разі комплексна пам'ятка може бути ком
плексом або ансамблем окремих об'єкгів-пам'ягок з них. Наприклад, може скла
датися вулиця історично сформованого міста, на якій розташовані аржологічні й 
архітектурні пам’ятки, пам'ятні історичні місця, кюнументальна скульптура тощо. 
Такі вулиці мояуть одночасно махи містобудівну, археологічну, історичну, 
архітектурну та мистецьку цінності. Чимало подібних історичних вулиць привер
тають увагу своїми топографічними та топонімічними особливостями, відзнача
ються неповторністю краєвиду чи національним колоритом.

Пам'ятками місто^дування і водночас комплексними пам'ятками є об'єкта 
промислової архітектури та інженерного мистецтва Для них характерна багато
планова функціональна диференціація будівель і споруд за відповідною 
спеціалізацією промисловості та інтегральне, як правило, територіальне 
вирішеїшя юмтшексу за принципами місто^^дівниціва. Часто подібні об'єкти 
містять відомості про історико-меморіальну цінність архітектурної пам'ятки, що 
дає ігідставу розглядати її як комплексну пам'ятку історії та культури.

Архітектурні монументи найчастіше є пам'ятними знаками на честь історич
них подій та в пам'ять видатних осіб, тому можуть бути складовими саме ком
плексних пам'яток у синтезі монужнгального та містобудівного мистецтва

Реіфезентативними є пам'ятки культової архітектури, невід'ємною складовою 
яких є монументальне мистецтво (живопис, мозаїка, скульптура).

Найбільш числеіша група пам'яток житлової архітектури, що відрізняється 
рЬноманітністю функціональної організації простору, часто зберігає собою ме
моріальну пам'ять.

Однаковою мірою це стосується і громадських споруд, ад»® в театрах, на
вчальних закладах і надодних будинках працювали видатні особи різних часів і 
відбувалися значні історичні події. Тоху об'єкти архітектури іцого типу теж мо- 
яуть зберігати собою меморіальїу пам'ять і бути комплексними пам'ятками, 
поєднуючи історичні та архітектурні цінності. Крім того, громадська значущість 
цих споруд зобов'яувала до виразної архітекіурно-удожньої композиції, що, у
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свою чергу, відігравала суттєву роль у формуванні містобудівної струкіури насе
леного лункіу.

Звичайно, керівна роль у форь^ванні міст, що історично склалися, належить 
видатним архітектурним спорудам, але ж  і рядова забудова створює своєрідну 
емоційну паузу, життедайне тло, на якому сприймаються пам'ятки архітектури. 
Раціональна та індустріальна архітектура, що вирішує тільки утилітарні потре
би, не має нічого спільного з головним завданням ̂ хітектури - створенням штуч
ного високохудожнього середовшца. Від архітектури високого гатунку в у с і часи 
очівусгься єдність з іфиродою та мистецтвом, вишукана гармонія архігектурно- 
іфосторової композиції з оточуючим довкіллям. Саме з таких позицій юмплекс- 
ного підходу в оцінці розглядаються твори архітектури та містобудування, що 
претендують на одержання стшусу пам'ятки.

До типових комплексних пам'яток історії та культури належать пам'ятки садо
во-лакового мистецтва. Крім детальної архітектурно-зудожньої характеристики 
вони потре^ю ть, як правило, описання їх історичної частини. Цілісність садово- 
пакового мистецтва складається в певних соціально-єкономічних умовах і вклю
чає порад із архітекіурно-зудожніми засобами дендрологічні, гідротехнічні, 
меліоративні, біологічні та інженерно-технічні, що у суіупності форіувзть сти
льовий і територіальний характер об'єктів цього типу пам'яток Складовою час
тиною їх  є штучні іфнродні ланшафіи, що доповнюють основну, саме місто
будівну цінність пам’яток садово-паркового мистецтва.

Належне місце в іультурній спадщині України посідають пам'ятки моїумен- 
та.льного мистецтва: сіульптура, декоративно-ужиткове мистецтво, розписи# мо
заїки, іюностаси та ін. В останні роки у зв'язку з підготовкою Зводу пам'яток 
історії та культури довелось іфовести масштабну роботу щодо уточнення списку 
об'єктів, які повинні увійти до державних реготрів, вилучення низькопробних 30-  

фажвнь штучно створених ідолів радянського часу, розшуіу справжніх мистець
ких цінностей. Значна еіяькісгь мистецьких творів минулого не бралася на дер- 
жавний облік Насаьшеред, це стосується пам'яток релігійного мистецтва, над
гробної скульптури. Неповна в цілому вивченість цього ваду пам'яток, що обу
мовлюється БІдсутшстю достатнього числа висококваліфікованих фахівців, ство
рює значні- трудцощі для їх  виявлення та вивчення.

Відбір і оцінка всіх вадів пам'яток мають грунтуватися на наукових оцінках. 
При їх дослідженні слід передусім виходити з принцшу історичної достовірності 
та загальнолюдських цінностей. Основним критерієм відбору пам'яток має буш  
Ьі значення для розкриття вирішальних етапів історичного, соціально-еко
номічного, політичного та культурного розвитку України, щюцесу її становлення 
як незалежної держави. Застосування такого ігідходу дасть змогу об'єктивно ре- 
щзезеніувати історико-кульїурну спадщину України, поз^тися упередженості та 
штучно нав'язаних ідеологічних штампів.

За ініціативою ЮНЕСКО десятиліття 1988-1997 рр. оголошено Всесвітньою 
декадою розвитку культури, основна мета яю ї - мобілізація суспільної думки що
до збереження культури, невід'ємною складовою якої є пам'ятки історії, архео-
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логії, архітектури та місто^дування, монументального мистецтва.

У цьому плані важливе значення має комплексний аналіз загального стану' 
пам’ятюохоронної справи в З ^ а ін і, характеристика основних тенденцій, що виз
начають її розвиток у взнтенлі історії та на сучасному етапі.

У пропонованій монографії розглядається досвід становлення державної сис
теми охорони пам'яток і стан охорони пам'яток в Уі^таїні на сучасному етапі, 
участь громадськості в збереженні історико-культурної спадщини, міжнародний 
досвід охорони пам'яток і  можливість застосування його в Україні. Значна увага 
приділяється джерельній базі пам'ятіюзвавства Аналізуються підсумки та за
вдання ножових досліджень, проблеми охорони та збереження пам’яток архео
логії, історїї, архітектури та місто^дування, монументального мистецтва.

У  підготовці монографії брали участь Бітковський О. В. (глава ІП, п. 2), 
Бондаренко Р. І. (глава V), Бурдоносова Т. І. (глава І, п. 5), Вербиленко Г. А. 
(глава І, п. 4), к. і. н. Гаврилюк Л. О. (глава IV, п. 4), к. і. н. 
Герасимчук В. Є. (глава І, п. 6), д. і. н. Горбик В. О. (вступ; глава І, п. 3), к. і. н. 
Денисенко Г. Г. (глава Щ  п. 3), к. арх. Дмигрієв Л. Г. (глава VII, п. 6), к. н. 
Жарких М. І  (глава VII, п. 1-5), КЬвпаненко Н.Г (глава VI, п. І), к. і. нКолибано- 
ва К. В. (глава IV, п. 1), к. і. н. Кот С. І. (глава І, п. 1; глава VII, п. 6), к. і. н. 
Кузьмииська О. Д. (глава П, п. 3), к. ф. н. іскова Е. М. (глава П, н. 2), к. і. н. 
П ісіун В. П. (глава І, п. 2), к  і. н. Попович С. І. (вступ; глава І, п. 3), к. і. н. 
(Зкрипник П. І. (глава Щ  п. 2), к. і. н. Смодяк І. М. (глава IV, п. 1), Фурман Р. В. 
(пива VI, п. 2), Шевченко Л, В. (глава IV, п. 5), к. і. н. Юренко С. П. (глава ПІ, 
п, 1, 2), Яш» Н. Д  (главаЛП, п. 3).
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ГЛАВА І

ЗАГАЛЬШ  ПРОБЛЕМ И ПАМ 'ЯТКООХОРОННОЇ 
РОБОТИ

1. СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖ АВНОЇ СИСТЕМ И ОХОРОНИ 
ПАМ 'ЯТОК В УКРАЇНІ

Історіографічний огляд проблеми

Вивчення процесу становлення державної системи о?аорони пам'яток в Ук- 
ршні було започатковано ще на почаиу XX ст. Саме його безпосередні у'часники 
і були ангорами перпшх публікацій, в яких аналізувалися стан і завдання пам'яг- 
коохоронної роботи, поряд з ретроспективними екскурсами висловлювалися 
міріування та пропозиції щодо її роз^дови, наводилися приклади варварського 
ставлення до об'єктів історию -іульїурної спадщини з боку різних воюючих 
сторін у  трагічні роки громадянської війни. Зокрема, слід вказати на пралю 
М. Біляшівського "Наші національні скарби" (К., 1918), у якій патріарх ук
раїнського музейництва й охорони пам'яток дав оглядовий нарис справи збере
ження національної культурної спадщини в Українській Державі. Також заслуго- 
щ к т  на увагу публікації Ф. Ернста "Художні скарби Києва, які постраждали у 
1918 р." (К , 1918) та "Справа охорони пам'яток мистецтва та старовини у Києві'", 
матеріали, нміщє-ніу "Записках %рашського н^кового товариства дослідування 
й охо-рони пам'яток старовини та мистецтва на Полтавщині" (Віш. 1. -По.лтава, 
1919), розвідка М. Рудинського, присвячена історию-культурній спадщині Пол
тави.̂

Протягом 20-х - поч. 30-х рр. вийшло друком чимало нгукових статей, брошур 
і збщників, у яких висвітлювалися юнкретні питання діяльності окремих крайо
вих комісій охорони пам'яток, установ Академії України, музейних закладів
щодо дослідження та збереження археологічних, архітектурних, історичних 
пам'яток і творів мистецтва Серед магеріагів узагальнюючого та концептуально
го плаїу^ відзначимо статтю академіка М. Грушевського "Береження і до сліджен
ня побутового матеріалу як відповідальне державне завдання", опубліковану в 
1925 р. в журналі "Уіфаїна"^, та його передмо]^ до збірвоака "Київ та його околи
ця в історії і пам'ятках" (К., 1926). У них грунтовно проаналізовано основні тен
денції у справі охорони та вивчення історико-іульїурної спадщини Украіни, на
креслена програма комплексного та всебічного підходу до її розвигіу, що мала 
забезіючити "суцільний зв'язок реального історичного процесу", "лроречисто 
засвідчить іультурно-історичну' єдність уіфшнської землі та її нщтоду".’

Проте фактично єдиними фундаментальними дослідженнями, цілеспрямова
но іфисвяченими становленню державної системи ожрони пам'яток у  20-х р. 
в Україні, стали праці В. Дубровського "Охорона пам'яток культури в УРСР", 
"Історично-культурні заповідники та пам'ятки України", його аналітичні розроб
ки, присвячені плануванню історично-археологічних досліджень територн Ук
раїни, розгляду типології пам'яток матеріальної культури та форм їх охорони.“
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Значний інтерес становлять і узагальнення досвіду пам'яткоохоронної роботи в 
працях автора, присвячених проблемам музейного будівництва, ‘ Характерною 
рисою досліджень В. Дубровського є їх об'єктивність, критичний підхід до не
доліків і труднощів пам'яткоохоронної роботи в Україні.

Серед праць періоду 20-х рр., у яких висвітлювався розвиток охорони пам'яток 
історії та іультури в Криму, привертають увагу' іп л ік ац ії О. Полканова.’

У  наступні десятиліття склалася досить ппфока історіографія культурного 
будівництю Б Уфаїні. Проте в більшості науттвих цраць розглядалися лише ок
ремі. аспекти охорони історико-культурної спадщини, як правило, пріоритет нада
вався історії розвитку музейної справи. Практично не вивчалися питання форму
вання заюнодавчих та організаційних засад охорони пам'яток, участь державних 
органів у її здійсненні, роль н^кової та творчої інгелігенцп, широкої громадсь
кості у збереженні ск ^ б ів  національної культури. Ця тенденція знайшла своє ві
дображення в багатотомних фундаментальних іфацях з історії України, була при
таманною також узагальнюючим дослідженням з історії української культури, в 
тому числі класичному виданню під редакцією І. KpHrfHKeBHHa (Львів, 1937). Ха
рактерно, що і в першому варіанті плану-проспекту ілюстрованої п'ятитомної 
"Історії української іультзфи", що плаїується видати, взагалі не передбачається 
розгляд історії розвитку пам'яткоохоронної справи в З/кдаїні, хоч його укладачі 
наголосили на тому, що збереження культурних цінностей є одним з основних 
структурних елементів духовного виробництва. Після обговорення проспекту на
уковою громадськістю, відповідний розділ було включено лише до заключного 
TOMJ', до того ж  у дуже незначному обсязі (І авт. арк. на все XX столітія).*

Серед загальних іщаць з історії культурного будівництва в Україні, в яких 
висвітлюються питання розвитку пам'яткоохоронної справи, насааяіеред відзна
чимо збірники доіуменгів і  матеріалів, виданих протягом 60-80-х рр.'’ Незважаю
чи на те, що вони не досить повно відбивають загальну картину цього процесу та 
переважно обмежуються ілюструванням лише його окремих сторін, у них наве
дено важливий фактичний матеріа^ц що активно використо^єгься дослідниками. 
Цій оцінці повною мірою відповідають і  рад монографічних досліджень і ш уго
вих статей, в яких розглядається розвиток української культури на різних історич
них етапах. Зокрема, питання охороїш пам'яток висвітлюкоться в публікаціях 
Т. Осташко, присвячешсс діяльності Наргомату освіти УРСР у 1919-1920 рр." 
Важливі архівкгі матеріали щодо здійснення пам'яікоохоронних заходів вперше 
ввели до науковою обігу С. 3. Заремба та О. Б. Коваленко в досліджекші іфо роз
виток краєзнавчого рузу на Чернігівщині в 20-х рр. нинішнього століття." До те
ми Бграг культурних надбань і заходів щодо збереження історико-культурної 
спадщини в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. постійно звертається 
М. В. Коваль." Окремий роздія пигаїшям історії охорони пам'яток відведено у ко
лективній монографії "Історичне краєзнавство в Українській PCP" (К., 1989).

Матеріали про розвиток пам'яткоохоронної справи в Україні знаходимо і в 
ряді ввдань, присвячених огляду культурного будівництва в межах колишнього 
СРСР. Зоїфема, це стосується серії хронік подій культурного життя,“ виданої щц
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редакцією академіка М. И ма юлекгавної монографії про розвиток культури в 
СРСР у реконстру'кгивний період (1928-1941 рр.) ”

Крім загальних іфаць з історії культурного будівництва, починаючи з 50-х рр. 
з'являються розробки, безпосередньо присвячені шггашіям становлення охорони 
пам'яток в Україні. Першою з них стала дисертаційка робота І. Шатилюка 
"Більшовики України - оргайізатори віц%дови ісюрико-революційних пам'яток" 
(К , 1951), У 1959 р. вийшли друком нариси музейної справи в Україні, підготов
лені М. Бондарем, Г. Мезенцевою, Л. Славшим, в яких в ощ)емому розділі розгля
дається історія пам'яікоохоронної справи з перших років радянської влади до 
кінця 50-х рр., у  тому числі висвітлюються проблеми охорони нерухомих 
пам'яток.“ На хвилі загальної демократизації кінця 50-х - сер. бО-х рр. і піднесен
ня громадського рузд  ̂за збереження історию-вультурної спадпщня в 1965 р. ви
ходить грунтовна стаття М. Брайчевського, в  якій критично розглядаються питан
ня здійснення державної політики щодо охорони пам'яток в Україні в кінці 
50-х - на поч. 60-х рр. і висловлюються іфакш чні реюмендації щодо її удоскона
лення, що не втратили актуальності й до сьогодні.“

Більш глибокі та цілеспрямовані ро:5 )обки теми характерні для початку 70-х 
рр. Збірник законодавчих актів про пам'ятки історії та культури, підгоговлений 
іфавоБОю секціш) Українського тов^иства сторони пам'яток історп та культури 
і виданий в 1970 р., до цього часу є единою найтруштовнішою працею ташго ро
ду й  зберігає свою нгукову цінність, хоч більшість наведених у ньому документів 
втратили практичну чинність.*’ Цікавий фактичний матеріал, опрацьований на 
фондах архіву Інституту гфхеології НАН України, наведено в статті Д. Цвейбель, 
присвяченій щтхєологічним ДОСЛІДЖЄШЄЕЯМ та охороні пам'яток,**

Окремо слід відзначити статтю Ю. Омельченка про розвиток справи охорони 
культурної спадщини та музейне будівництво в Україні в перші роки радянсьіюї 
влади.**’ Незважаючи на деякі фактичні неточності в трактовці структури та датах 
створення та рсоріанізації державних органів охорони нам'ягок в Україні за 
більшовицького режиму, у цій розвідці введено до наукового обігу значний масив 
нових ДОКУМЕНТІВ, вперше відтворено систематизовану картину розбудови та 
діяльності пам’ягкооторошшх інсггоуцій, названо імена багатьох діячів ук
раїнської культури та HafTKH, які стояли біля витоків пам'яіжооторонної страви. Не 
випадково саме стаття Ю. Олтельчеша привернула увагу до даної теми багатьох 
досдідииків історії української культури і фактично започаткувала новий напрям 
в її історіоірафії.

Окремі питання охорони історию-іудьтурних цінностей в Україні в період 
1943-1945 рр. розглядаються у етап і В. Жабокрицького, який зробив сп р о ^  на
уково проаналі^вати основні тенденції, що визначали її зміст у часи другої світо
вої війни.“  Збфеженню пам'яток грхітекіури на Львівщині у довоєнні роки при
свячено щгблікацію В. Бадяка.**

Дослідження становлення пам'яттоохоронної справи в  'Ь ^аїн і іротягом 60- 
90-х рр. нерозривно пов'язано з ім'ям академіка НАН Укршни П. Тронька. Займа
ючи високі урядові посади та протягом двадцяти років очолюючи УкраїнсьвЕ то-
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вариство озюрони пам'яток історії та ід^льтури, він зробив видатний внесок у те
орію та практику збереження національної культурної спадщини. В численних 
виступах, доповідях на н^псових конференціях, ниткових статтях П. Тронько не
одноразово звертався до історії охорони пам'яток в Укршні.“ М атеріали 
іублікащй останніх років лягли в основу книга автора "Краєзнавство у відрод
женні духовності та культури" (К., 1994). Втілення в Україні ідей монументаль
ної пропаганди за радянського часу в контексті загальних пам'ятокоохоронних за
ходів дет^ан о розглядається в монографічному дослідженні П. Тронька та 
В. Войналовича.“

Починаючи з 70-х рр., послідовно працює над дослідженням історії охорони 
пам'яток в Україні В. Акуленко." Для нього є характерним історико-правовий 
підхід до нробжми, що базується на аналізі прийнятих нормативних актів з пи
тань охорони пам'яток в Уїраїні. Цей аспект був новим і мав велике значення для 
всебічного висвітлення іфоблеми. Автор ввів до нарювого обігу важливі факти, 
зібрані ним у відомчих архівах, значну частину фондів яких згодом було втраче
но. Проте в цілому такий підхід не давав можливості відновити сіфавжню карти
ну процесу становлення пам'ягюохоронної справи, бо чимало законодавчих по
ложень при їх реалізації на практиці суттєво змінювалися або взагалі не буди 
впроваджені в життя. Об'єктивній оцінці історичних подій перешкоджало і недо
статнє використання місцевих матеріалів. Ці недоліки автору певного мірою вда
лося подолати в серії ниткових розвідок під загальною назвою "Літопис охорони 
пам'яток Радянської к р а їн и ", надрукованих на сторінках часопшу "Пам'ятки Ук- 
раїни"." Своєрідним підсумком багаторічної тфаці, сцрямованої на вивчення про
цесу становлення пам'ягкоохоронної роботи в Уерайгі стала моноірафія В. А іу- 
.тенка "Ожірона пам'яток культури в Уіфаїні. 1917-1990" (К , 1991). У ній подано 
його систематизований огляд, піднято ряд теоретичних питань пам'яткознавства.

З тгідготовюю багатотомного Зводу пам’яток історії та культури 'України 
ж в'язаяа поява публікацій, спрямованих на комплексний аналіз історії охорони 
пам'яток в окремих регіонах Уфаїни. Зокрема, становленню пам'ягюохоронної 
справи на Чернігівщині, Полтавщині, Вінниччині присвячено статті С. йтта.“  
Грунтовно оїшрактеризовано історію охорони пам'яток у Криму у дослідженні Т. 
Григор'євої.^’ На матеріалах Житомирщини її розглядає Н. Борисюк.^ Ці 
щ’блікації значною мірою розширили розуміння конкретних обставин реалізації 
державної політики в галузі охорони пам'яток на місцях, ввели до наукового обігу 
значний масив нових ̂ х івн и х матеріалів. Вперше при розгляді проблеми прове
дено структурний аналіз здійснення на різних історичних етапах головних скла
дових пам'ягкоохоронної роботи (виявлення, облік, вивчення, збереження, реста- 
дтація, відбудова, виюристання тощо), показана діяльність місцевих органів вла
ди, органів охорони пам'яток, громадськості щодо збереження національної куль
турної спадщини.

Вагомим внеском у дослідження формування державних органів охорони 
пам'яток, участі широкої громадськості в збереженні історико-іульїурної спад
щини став науковий збірник "Охорона, використання та пропаганда пам'яток 
історії і культури в Українській PCP", вцданий у  шести частинах у 1989 р.® Базу-
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ючись на ш нрою і^ колі джерел, його автори В. Войналович, Т. Григорьєва, 
Ю. Данилюк, С. Кот, П. Тронько зробили спробу висвітлити становлення охоро
ни пам'яток на основі нових методологічних і концептуальних засад, ввели до на
укового обігу нові дані з історії пам'ягкоохоронної справи, що дозволило суттєво 
уточнити основні тенденції її розвигву протягом 1917-1989 рр. Ця праця стала 
однією з перших спроб систематизованого викладу історії охорони пам'яток Ук
раїни,

Загальним недоліюм історіографії пам'ятжоохоронної справи в Україні, що 
сформувалася протягом 50-х - 80-х рр., ^ л а  її зосередженість на діяльності 
більшовицької партії та радянською уряду, що висвітлювалася виключно в апо
логетичному плані за разд^нок однобічного добову фактів. Це спотворювало ре
альну картиіу подій минулою. Фактично лише наїфикішгі 80-х рр. їх відобра
ження на^иає об'єктивного характеру, дослідники починають широко звертатися 
до показу масових знищень історико-іультурних цінностей, репресій проти ак
тивних діячів пам'ягкознавства, труднощів у здійсненні пам'яткоохоронних за
ходів за радянсьгаї доби. Проте будівництво державної системи охорони пам'яток 
все шр традиційно пов'язувалося виключно з діяльністю радянських установ.

Серед новітніх праць, що заповнюють цю прогалину, слід відзначити грун
товні монографічні дослідження О. Нестулі про будівництво системи озюрони 
пам'яток за Центральної Ради, Гетьманату, Директорії (1917-1920 рр.).” Автор, 
вперше виБориставши нові архівні матеріали, переюнливо показав, що завдання 
збереження історико-вультурної спадщини були невід'ємною складовою держа
вотворчого іфоцесу ігід час визвольних змагань у^країнського народу та починали 
вирішуватися в ^^сраїні на власній правовій, н^ геювій, організаційшй основі до 
встановлення радянської влади. У 1995 р. вийшла друком монографія О. Нестулі 
"Доля церковної спадщини в Україні. 1917-1941 рр." (у 2-х ч. - К., 1995), в якій 
розглядаються скдадні процеси, що від^валися навколо церковних старожигно- 
стей під час революційних подій та громадянської війни, протягом міжвоєнного 
двадцятиліття. Для висвітлення історії пам'ягкоохоронної справи велике значен
ня мають ш теріали наукового збірника "Репресоване краєзшвсгво (20-30-ті ро
ки)", присвяченого пам'яті багатьох діячів пам'ягкознавства, які стали ж ргвам и 
кривавих сталінських репресій.

Питання історії уіфаїнського пам'ягкознавства як складової справи охорони та 
збереження історико-іультурної спадщини порушуються в публікаціях С. Зарем- 
би.“ Підсумком багаторічних дослідж нь автора став вихід У світ його монографії 
"Україїюьке пам'ягюзнавство: історія, теорія, сучасність" (К , 1995), в якій 
висвітлено процес становлення та розвитїу українського пам'ягкознавства, його 
специфічні організаційні форми, напрямки та методи практичної діяльності, роль 
у здійсненні пам'яткоохоронних заходів.

До рвних аспектів проблеми історії охорони пам'яток звертаються автори чис
ленних тез доповідей і повідомлень на Всеукрашських і регіональних історино- 
краєзнавчих конференціях. Чимало цінних у науковому відношенні матеріалів 
побачило світ на сторінках періодичної преси, особливо на сторінках газет 
"Андріївський узвіз", "С т^ж итності", часописів "Пам'ятки Уфаїїш ", "Київська
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старовина .

Отже, історія охорони пам'яток стала вагомою складовою досліджень з історії 
української культури. Відбувається ц становлення як окремого натфямеу нюхо
вих студій, що дозволить об'єктивно висвітлити важливі сторінки минулого ук- 
раїнсьюго народу; зробити надбанням широкої громадсьгосгі кращі традиції у 
збереженні його історико-іультурної спадпщни та застерегти від повторення 
трагічних помилок, що призвели до непоправних втрат національних надбань.

Організаційні засади та основні напрямки пам'яткоохорошюї роботи (поч. 
XX ст. - сер. 70-х рр.)

Кінеіщ XIX - початок XX ст, ознаменувався підвищеною увагою суспільства 
до національних традицій, історії та і^тштури. Знання минулого дедалі тісніше 
пов'язувалося з актуальними проблемами, що хвилювали громадськість. 
Суспільство починає усвідомлювати історико-вультурну спдгццину не лише як 
вф ті уваги "курйозні" речі, а й  як необхідау лаюу, що єднає минуле з сучасним, 
важливий засіб патріотичного виховання національної самосвідомості, основу 
вивчення вітчизняної історії та культури. Пам'ятки старовини та мистецтва по
трапляють у центр боротьби суспільно-політичних ідей, стають важливим еле- 
ж н іом  політичного та громадського життя. У цей час починає набирати реальної 
сили рух, спрямований на їх дослідження та збереження.

Під пам'ятками старовини та мистецтва тоді розуміли археологічні старожит
ності, архітектурно-монументальні витвори та споруди, старовинні речі, ^х івн і 
ж іументи, рукописи та ст^одруки, іфедмети н^одного побуту, зразки усної 
творчості та твори давньої словесності. Жваво обговорювалося питання іфи- 
теріів їх поцінування, за якими вони мали визначатися як пам'ятки. Головним був 
ступінь віддаленості від сучасної епохи. Загальновизнаною межею, що відділяла 
інм'ятки від інших об'єктів, вважався їх  мінімальний вік у 150 років. Водночас 
луваш  го.лоси за збереження пам'яток і менш давніх, якщо вони відзначалися ви- 
:ш ними здщожніми якостями, щзопонувалося відшукувати й охороняти їх, не че- 
іакни, поки вони почнуть руйщгватися та виникне загроза їхньому існуванню.

За умов відсутності державного законодавства та системи державних органів 
охорони пам'яток, вивчення та збереження історико-кудьтурної спадщини 
здійснювалося силами громадськості, базувалося на приватній ініціативі та меце- 
нагстю. Провідне місце належало діяльності численних нг^жових тов^иств, 
комісій, гуртків, що об'єднували ентузіасхш иам'ягкоохоронної справи.

Одним з найавторитетніших осередків вивчення та збереж ння пам'яток ук
раїнської старовини була Київська археографічна комісія, що зібрала унікальні 
документи з історії Украши ХІУ-ХІХ ст., видавала "Архив Юго-Западной Рос- 
сии", що виходив до 1914 р. Зусиллями комісії було описано та досліджено чима
ло археологічних пам'яток і архітектурних споруд. У губернських центрах Ук
раїни діяли вчені архівні комісії (катеринославська, київська, полтавська, 
таврійська, чернігівська), що оішсували, упорядковували та видавали архівні ма- 
теріюш, вивчали й охороняли археологічні та архітектурні пам'ятки. Серед бага
тьох діячів української науки та культури, які брали участь у роботі комісій, були
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Б. Грінненш, М. Коцюбинський, В. Іконніюв, І Каманін, В. Моцюдевський, 
М. Петров, О. Русов, М. Сумцов, П. Добровольський, І. Павловськнй, JL Падал- 
ка, Д. Асталов, О. Маркевич, В. Хвойка, В. Щербина. Особливо активно діяли 
полтавська, чернігівська та таврійська архівні комісії, що видавали численні 
збірники н^ттвих праць, іфоводили археологічні, архітектурні та мистецтвоз
навчі дослідження. Для опису пам'яток старовини та мистецтва чимало іробили і 
іубернські статистичні комітети.

Вагомий внесок у вивчення та збереження історико-іультурної спадщини % - 
раїни робили Київське товариство строжитностей і мистецтв, Товриство Не- 
стора-літописця, р и  якому діяла очолювана В. Антоновичем Комісія для опису 
строжигаостей ^^сраїни. У Харківському історико-фіпологічному товарнсгкі ве
лику роботу роводили Д. Баталій, Ф. Шміт, М. Судщов, які зібрали, зафіксували 
й описали тисячі пам’яток ураїн сьш ї історії та культури, розробили rjmrroBHi 
р о р а м и  обстеження старожигностей р аю . Десять томів наукових іраць вида
ло Ніжинське історико-філологічне товриство. У 1900 р. в ідалося п рш е 
засідання Товриства дослідників Волині. Помітною подією культурного життя 
стала організація в 1910 р. Київського товариства охорони пам'яток стровини та 
мистецтва, діяльність якого охоплювала значну частину території З^іраши. Зусил
лями товариства в Києві було обстежено та реставровано Звірннецькі та Ки- 
таєвські петери, брама Заборовськаго, ур іплен і ^чщ аменти А цріївської ц р к - 
ви, досліджені паьт'ятки м. Саганова на Подішіі, Луцький замок ва Волині

У вивченні та охороні пам'яток помітною ^ л а  роль церковних історико-архе- 
ологічних товариств та єпархіальних статистичних комітетів. Особливо активно 
рацю вав Подільський єирхіальний комітет, що стало заслугою вченого- 
раєзнавця Ю. Сіцінського. Зусиллями професора Киїбської духовної академії 
М, Петрова було створено Київське прковно-рхеодогічне товариство, що зібра
ло близько ЗО тис. пам'яток істори црквн , козацької старовини, рж ологічних 
знахідок. У 1908 р. Полтавський црковно-історичний комітет організував пере
несення з Ромен до губернського центру древ'яної Покровської церкви ХУШ ст. 
з метою ращ ого збереження перлини урш нськоіо зодчества. Значний внесок у 
загальну справу внесло Володимир-Волинськ® братство, що наромадяло вели- 
чезку колекіщо пам'яток декоративно-ужигювого мистецтва, рукописів і старо
друків, архівних доіументів, організувало рхеологічні дослідження.

Позитивний вплив на підвищення суспільної уваги до пам'яток іультури в Ук
раїні мало роведення Археологічних з'їздів, що відбувалися в Києві (1874,1899), 
Одесі (1884), Х ркові (1902), Катеринославі (1905), Чернігові (1908). Зокрема, 
Д. Баталій розцінював підготовід? до них як можливість "віщфити завісу, котра досі 
закривала наш край". "Ми відкриємо могили, ми заставимо заговорити цих німих 
свідків нашого вівдалгного минулого, - говорив він в одному з виступів, - ми збе
ремо колекції тих речових пам'яток, які краще всіляких описів малюють п о ^  на
родностей, котрі залюднювали нашу область і сусідні території, і, можливо, на
решті нам поталанить закріпиш їх за собою". Беззаперечний усігіх цих з'їздів 
повністю підтвердив сподівання вченого.
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На українських землях, що входили до складу намісництва Австро-Угорської 
ікшерщ діяли центральна та місцеві комісії з вивчення та охорони пам'яток 
архітектури, комісії в  справі охорони пам'яток історії та мистецтва. Загальноук
раїнського значення набула діяльшсіь Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка, 
заснованого у Львові в 1892 р. До 1914 р. Товариство видало близько 300 наую- 
вих праць українською мовою, серед яких чільне місце відводиться історию- 
культурній спадщині Уврщни. Діяли етнографічна, археографічна, бібліографічна 
та інші комісії, ряд секцій. Провідними діячами НТШ ^ л и  І. Франко, М. Гру- 
піевський, В. Гнатюк, О. М аювей, М. Павлик, С. Томаппвський, О. Терлецький, 
В. Гребенюк, С. Рудницький, Ф. Колесса.

Наіромадя®ння великих масивів пам'яток активізувало процес виникнення 
музеїв. У перше десятиліггя XX ст. в Україні діяло 36 музеїв, а разом з музеями 
навчальних заклащв їх чисельність сягала 100. Всі українські музеї завдячували 
своїм існуванням самовідданій праці наукових подвижників, товариств і  меце
натів, діяли на громадських засадах. Вони існували при земствах, наукових това
риствах, єпархіально-статистичних комітетах і церковно-археологічних тов^ист- 
вах, архівних комісіях. Особливо значними музейними осередками ^ л и  
Ктвський художньо-промисловий та нитковий музей, музей Полтавського іу - 
бернського земства. Чернігівський земський та історичний іо^зеї, музей архівної 
комісії. Одеський історико-археологічний музей. Херсонський історию-архео- 
логічний ьо^зей. Волинське даюьосхзвище, Клгеринославський іфаєвий музей. 
Харківський етнографічний музей та музей мистецтва іф и Харківському універ
ситеті, музей старожитностей при Київському університеті. Створювалися 
повітові музеї - Вовчанський, Глухівський, Конотопський, Ніжинський, Осгерсь- 
кий, Острозький, Рівненський, Мєжигірський та інші. Велику цінність мали при
ватні музеї, колекції та збірки В. Тарновського, К. Ск^жннської, О. Поля, П. Бо- 
бринсьного, Ф. Штейнгедя, Б. і В. Хаяенків, А. Терещенка тощо. Закохані в ук- 
раїисьіу культуру ешузіасти-мецепатн д^ували свої колекції або значні їх час
тини громадським музеям, були серед їх засновників, жертвували на їх роботу' 
значні особисті кошти. Розвиток музейної справи в к р а їн і також н^озривно 
пов'язаний з іменами М. Біляшівського, Д. Щербаківсьвото, В. Антоновича, 
М. Сумцова, Ф. ЦІміта, Д. Баталія, Д  Яворницького, Г. Гопиевича, Ю. Сіцінсько- 
го, О. Лазаревського, В. Хвойки та багатьох інших ентузіастів.

Швидкими темпами розвивалося музейне життя у Львові. Тут діяли 
Національний музей митрополита А. Шептицького, що налічував близько 80 000 
іфедметів, музей НТШ, зодожньо-промисловий музей, ьузей Сга^зопігійського 
братства, Народовий музей. Музей Львова. "Музей подільський" ^ л о  відкрито в 
Тернополі. В Мукачеві засновано міський музей Т. Легпцького. Краєзнавчий му
зей Буковини діяв у Чернівцях. Багато зусиль до заснування музеїв у західно-ук
раїнських землях доклали А. Шептицький, І. Свенцицькнй, В. ПІухевич, І. Фран
ко, В. Дзедушинський, Олена та Ольга Кульчицькі, О. та І. Бачинські, А, Стойка, 
В. Гнатюк.

Подвижницька праця діячів української культури на теренах вивчення та збе
реження історико-іультурної спадщини викликала активний опір російського са
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модержавства. Діючим товарисівам, комітетам і комісіям нав'язувалася р} сифіка- 
торська концепція діяльності. їх робота обмежувалася. Наприклад, полтавський 
генфал-іубернагор заборонив архівній комісії здійсниш ш дро^ програму об
стеження пам'яток губернії. Чернігівський цивільний губернатор взагалі розігнав 
"непевний" склад чернігівської вченої губернської архівної комісії. Всілякі пере
пони чинилися відкриттю музею на основі збірки В. Тарновсьюго, "не своєча
сним" протягом тривалого часу визнавалося створення міського кузею в Києві. 
Натомість цщюький уряд не заснував в Україні жодного державного музеао про
тягом кількох століть панування над нею. В перекрученому, спотвореному ви
гляді представлялася офіційна концепція історії церковного будівництва в Ук
раїні За ртшенням Святійшого Синоду церкви планомірно п ф е^овувад и ся 
відповідно до затверджених типових проектів або доводилися до руїни без догля
ду та ремонтів і повнісгю розбиралися, заміїпоючись новобудовами. Ці, за вщіа- 
зом ОлекЕсандра Цинкаловського, "архігекзурні сіцхяи, іфивнесені чужинцями", 
суперечили сішконвічтшм традиціям украшського зодчества, оіхпуючому істо
ричному та іриродньому середовищу. Зазіхали навіть на к^тюли Святої Софії та 
на лаврські іконостаси, як "небажсані сліди латино-польського впливу'". Не 
зберігалися і не увічнювалися пам'ятки, пов'язані з яоптям та діяльністю видат
них українських діячів історії та культури. З великим трудом національно-демо- 
іратичним верствам вдалося відкрити в Полтаві пам'ятник І. П. Котляревському 
в 1903 р. - єдиний в Уіраш і пам'ятник культурному діячеві. Особливий сіцютив 
цфської влади викликали намагання спорудити пам'ягіпік Т. Г. Ш евчсн^ в Києві. 
Виступаючи в 1911 р. в Київському оперноку театрі перед чорносотенцями, 
іфем'єр-міїгісгр Росії П. Столиігін заявив: "Доки я очолюю російський уряд, цьо
го пам’ятника встановлено не буде".“

Дослідженням ісгорико-кульзурної спадщини Україші фактично керували 
Московське археологічне товариство та імператорська ^хеолоіічна комісії, іцо 
субсидувалися урядом і мали змогу організовувати дослідження та закутпвлю 
знахідок і скарбів. Найіднніпіі пам'ятки вивозилися до м узет і сховищ метрополії 
- Москви та Петербургу, ставали недосяжними д.ля українського н^юду. Саме та
ким чином у кііщ і XIX - на поч. XX ст. до імператорського ^»гітаяу  потрапили 
унікальні скарби, знайдені в Києві, та всесвітньо відомий Мало-Перещепинський 
скарб з Поягавтцини. Там же концентрувалися практично всі знахідки із 
скіфських, сарматських, давньоруських іурганів. М. Грушевський охаракгерну- 
вав цей руйнівний для української ід^льтури іфоцес як "довговікове розхаїц'вання 
ііам'яток матеріальної іульїури % раїіш  старою Цсфською Росією та безконтроль
ного вивожування їх до всяких столичних і закордонних збірок, де вони ставали 
іфакш чно неприступними ні утфаїнським дослідникам, ні українським масам".“

Лютнева революція 1917 р., повалення російського самодержавства виклика
ли могутнє піднесення національно-визвольного руху в 'й раїн і. Його складовою 
стала ттіддшцена увага широких верств української громадськості до питань збе
реження історико-культурної спадщини. Пам'ятки історії та іутіьлури розглядали
ся як важливий чинник у боротьбі за національну самостійність, як свідоцтва 
історичної самобутності минувшини та іульїури уіфаїнського народу, засіб вихо
вання н^одних мас на основі ідей української державності, "Наш обов'язок, - за
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значав провідник пам'яткоохоронного руху М. Білшпівський, - перш за все, зро
бити відомими ці дорогоцінні залишки, убезпечити їх від загибелі і шляхом де
тального дослідження виробити на основі історичних підвалин форми са
мостійної національної культури в різних галузях народного і державного жит
тя".’’ З розвитком державотворчого процесу в Україні ці ідеї н а^ли  характеру 
цілесіфямованої державної полігики. За Центральної Ради та з проголошенням 
% раїнської Народної Республіки започатко^сться ддіжавна система охорони 
пам'яток історії та культури.

Ще навесні 1917 р. ініціативна група київських діячів н ^ к и  та культури роз
почала підіотовіу до створення Центрального комітету охорони пам’яток старо
вини і мистеїцва в Україні (ЦКОПСІМУ). 12 травня відбулися установчі збори, 
на яких ̂ л о  затверджено Статут комітету й обрано його дійсних членів. Створю
ючись як громадська організація, ЦКОПСІМУ мав на меті складання реєстрів 
пам'яток (як громадської, так і приватної власності), забезпечення досліджень та 
археологічних розкопок, запобігання вивезенню іулвіурних іцнностей за межі 
України, допомогу місцевим музеям, адхівам, бібліотекам у збиранні пам'яток, 
влаштування спеціальних їурсів, виставок, лекцій з метою "ширення серед 
суслільносіі любові до пам'яток старовини та мистецтва", видання н ^ш во ї та 
популярної літератури. Серед перших і  добраних влітку - восени 1917 р. дійсішх 
членів комітету дули відомі діячі української науки та культури, в тому числі 
Ефовідники Уїраїнської Центральної Ради: М. Біляшівський (голова), М. Бойчук, 
М. Бурачек, М. Василенко, М. Грушевський, Д. Дорошенко, С. Драговланов, 
Ф. Ернст, С. Єфремов, М. Жук, П. Зайцев, І. Каманін, В. Кричевський, В. Леонто- 
внч, В. Модзалевський, О. Мурашко, К. Мощенко, Г. Нарбут, Г. Павлуцький, 
М. Петров, В. Прокопович, Ю. Сластіон, Ю. Сіцінський, 1. Стешенко, 
П. Тутківський, П. Холодний, Ф. Штейнгеяь, Д. таВ . Щ ербаківські, В. Щербина, 
Д. Яворницький та інш і Невздовзі почали створюватися місцеві осередки 
ЦКОПСШУ, пєріїгами з яких були комітети ожрони пам'яток старовіши на Пол
тавщині та Чернігівщині.”

Завдяки великій активній організаідйній та роз'яснювальній роботі, деякі 
місцеві органи запроваджували спеціальні посади комісадів з охорони пам’яток, 
на які, як правило, іцтизнаналнся члени центрального та місцевих комітетів охо
рони пам'яток ст^овини та мистетцгва. Наїфиклад, М. Біляшівськвй був призна
чений комісаром з охороїш пам'яток Київщини.’  ̂Це зміцнювало статус громадсь
ких об'єднань, сприяло їх зближенню з органами державної влади.

Заьаношрним каслдаом цього процесу стало зарахування ЦКОПСІМУ до 
чиста інституцій Генерального секретадства справ освітніх Центральної Ради в 
липні 1917 р. Тоді ж  ̂ л о  створено нри сеіфетарстві Оїфемий відділ музеїв і  охз- 
рони пам'яток старовини і мистецтва (його очолив М. Біляшівський), який скла
дався з трьох секцій - пам'яток археологічних, пам'яток історичних та мистець
ких, музейної. Згодом додалася секція тдщожньо-н^тавих експедицій. Колектив
не керівництво роботою відділу Зідійснювала затверджена зборами ЦКОПСІМУ 
Рада, що за&зпечнло тісну координацію їх діяльності По суті, вони працювали 
як єдиний орган,
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у  складних умовах розрухи та безладах, що пащ^вали тоді в Україні, 
ЦКОПСІМУ та відділу охорони пам'яток вдалося чимало зробити для збережен
ня ісгорико-вд'льтурної спадщини. Пермочергове значення мали заходи щодо по
рятунку від знищення та розграбування відомих своїм культурним значенням 
поміщицьких маєтків. Відповідні листи та циріуляри ̂ л о  розіслано до губернсь
ких комісарів Уіфаїни, безпосередньо волосних і сільських комітетів. Тоді вдало
ся зберегти маєтки П. Дорошенка в с. Банічі Глухівськоїх) повіту, Харигоненків у 
с. КачанівкаБорзненського повіту, Орловського в с. Буренівці Ш тинсьюго повіту 
Рахманової в с. Вейсбахівка Ніжинського повіту та ін. Комітет і  відділ домоглися 
обов'язкового узгодження з ними усіх питань, пов'язаних з ремонтом, перебудо
вою чи знесенням вультоних споруд. Організували здійснення охоронних заходів 
щодо збереження Андріївської церкви в ІСиєві, ^дииків Колегії П. Галагана в Ко
зельці та с. Лебединець, палацу Рог^мовського в Батурині. Спеціальна комісія 
зробила опис руйнувань і збитків, заподіяних пам'яткам архітектури Києва 
більшовицькими військами під час штурму' міста в січні 1918 р. та наступного пе
ребування в ньому. Перші іроки було зроблено для охорони аржологічних 
пам'яток, встановлено контроль за виданням дозволів на їх  розкопки. 
ЦКОПСІМУ організував серію експеднпій, що провели реєстрацію та опис 
пам'яток, у тому числі єврейської вультури. Рада ЦКОПСІМУ та відділу зробила 
принципові застереження до рішення Міністерства віутріш ніх справ УНР про 
знесення у Києві та по всій Уіршні пам'ятників, встановлених російським цада- 
том і  зняття з історичних пам'яток гербів Російської імперії, наголосивши на збе
реженні тих з них, що мали історичну чи художню ціннісгь. Нгрешгі, їх  ̂ силля- 
ми ^ л о  підготовлено проект закону про охорону пам'яток ІАраїни.®

Важливим досягненням у  розвипу пам'ягкоохороннш справи в Україні стало 
відврнгтя в 1917 р. Київського адхеологічного інституту, що і и в  готувати 
дослідників уіраїнської мшугвшини.

Після квітневого перевороту 1918 р. та іфиходу до влади гетьмана Скоро- 
падсьюго основні тенденції розвипу охорони пам'яток у цілому лишилися без 
змін. Головною ацміністраіивною одиницею, що здійснювала практичний нагляд 
за збереженням іультурних надбань лиіпався відділ охорони пам'яток старовшш 
і мистецтва, який спочатку діяв при департамеигі мистецтв Міністерства освіти, 
а згодом - ігри Головному управлінні мистецтв та національної іудьтури 
раїнсьш ї дфжави. На місцях призначалися комісари з охорони нам'ягок.

Діяльність вщдіпу користувалася падгримкою українського уряду. Було розпо
чато ремонтно-реставраційні роботи на таких пам'ятках, як Софійський та Воло- 
дим ^ський собори, будинок колишнього Педагогічного музею в Києи, розкопки 
Задубського мовнспфя біля Трахгемирова та ін. Відщл вжив заходів до збфежен- 
ня від незаконних розкопок античних ігам'ягок Ольвії та козацької пам’ятки в с. 
В'язівка на Катеринославщині, на офіційному рівні поставив іш іання іцю хи- 
жаїтьке розграбування нам'ягок Криму, що на правах автономії увійінов до скла
ду Утфаїнської держави, забороїшв здійснити розкопки Салгівськоіо могильника 
на Харківіцині ігімецькому генера:у Менгельбіру. Важливе пам'яткоохоронне 
знаяешія мало встановлення нагляду за земляними роботами, іцо проводилися в
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Києві та його околицях та проведення ряду охоронних розгонок. Віддія поставив 
питання про оголошення національною святинею Кам'янець-Подільської фортеці 
та добився виділення коштів на здійснення охоронних заходів на її території. Тоді 
ж  вдалося зберегти від переробок або продану' старовинні іконостаси з храмів 
Києво-Печерської лаври, церков у с. Великі Сорочинці та с. Полив'яні Хутори на 
Полтавщині, с. Бабино на Подїїш, с. Майданівка на Київщині. Продовжувалася 
робота щодо реєстрації пам'яток України, в тому числі - предметів старовини та 
мистецтва, що зберігалися в церквах і монастирях. За поданням відділу охорони 
пам'яток уряд Української Держави підтримав ідею спорудження пам’ятників 
Т. Г. Ш евченіу в Києві та Ромнах, оголосив його моїтцу національною 

. власшстю.’"

Охорону пам'яток історії та культури України намагалася забезпечити і Дирек
торія. Складні політичні та військові обставини, в яких довелося функціонувати 
на той час уряду УНР, позначалися на впровадженні в життя започаткованих за
ходів. Проте докладені зусилля не пропали марно, стали важливим внеском у за
гальний розвиток пам'ятгоохоронної справи в Україні. Розпорядженням 
Міністерства народної освіти для забезпечення збереження історико-іультурної 
спадщини на місцях під свій нагляд всі пам'ятки старовини та мистецтва, музеї та 
бібліотеки мали взяти губфнські та повітові комісари освіти. Водночас при Го
ловній управі генерального штабу військ УНР діяв культурно-освітній відпіл, 
співробітники якого мали право заборонити %дь-які дії, що могли привести до 
знищення або пошкодження пам'яток, реквізовувати в разі небезпеки ^ х ів н і до- 
іументи, книги, карти, с т ^ в и н н і іфапори, зброю, картини, посуд і сіульшури, 
якщо вони вкладалися "в масштаби державного і іромадсьгого значення".'"' 
Керівництво пам'яткоогоронною справою покладалося на відповідний відділ 
Міністерства народної освіти.

"Ьфад УНР розглянув питання про заходи щодо ожрони Софійського та Воло- 
димирсьгого соборів, Андріївської церкви в Києві, доручивши підготувати зако
нопроект про оголошення їх державно-національними українськими святинями. 
У голі уваги органів охорони пам'яток перебували стан збереження Меджибізько- 
го, Пилявсьгого, Сатанівського замків. їх  зусиллями було організовано проведен
ня обмірів Кам'янець-Подільської фортеці на Поділлі На розгляд Ради Народних 
М іністрів УНР було подано грунтовний закон "Про охорону пам'яток ст^овини і 
мистецтва", проте його спіткала доля попереднього проекту - прийняти затон 
уряд УНР не встиг.'“

Слід відзначати, що кожен кроку роз%дові пам'яткоохоронної справи доводи
лося робити, долаючи нетрі невішаства й утилітаризму, прояви яких невпинно 
супроводаували цей процес. Селянські погроми поміщицьких маєтків доповню
валися варварськими діями окремих урядовців і військових чинів. Проте в ціло
му оцінюючи розвиток і тенденції пам'яткоохоронної справи за доби Центральної 
Ради та УНР, Української Держави, Директорії, необхіадо визнати, що вона була 
невід'ємною частиною загального державотворчого процесу у'країнсьгого народу, 
розглядалася як найважливіше джерело іультурного відродження та перегонливе 
свідчення його історичної самобутності. Україна засвідчила цивілізоване став
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лення до культурних надбань, продемонструвала здатність проторувати власні 
пшяхи до створення організаційних і завонодавчих засад їх охорони та збережен
ня.

Перші спроби встановлення в Україні радянської влади лишили трагічний 
слід в історії охорони пам'яток. Під час січневого штурму 1918 р. Києва більшо
вицькими військами під командуванням ̂ fypaвйoвa було піддано ^илерійським  
обсгрітам найвизначніші архітектурні пам'ятки міста, серед них Софійський та 
Михайлівський собори, Успенський собор, дзвіниця та ряд інших пам'яток 
Києво-Печерської лаври, Військово-Микільський собор, Андріївська, Іллінська 
церкви - цей перелік можна було б продовжити. У  воітгі загинули ^динки М. Гру- 
шевського та В. Кричевського, де знаходились надзвичайно цінні збірки пред
метів старовини та мистецтва, архівні доід^менги, рукописи та стародруки. Всту
пивши до міста, більшовики розкраювали будинок М. Терещенка, в якому місти
лася одна з найбагагпшх приватних збірок колишньої царської Росії. У пам'яті су
часників назавжди закарбувався образ коменданта Києва Павла Дибенка - "небри
того і зарослого", що засідав у будишо^ мецената у  "химерному" антикварному 
кріслі, посгаиивпш "чоботи у грязюці на прекрасному перському килимі".® Зго
дом згадуючи про свої "подвиги", сам Муравйов казав: "Ми йдемо з вогнем і ме
чем, встановлюємо Радянсь*у владу... Я зайняв місто, бив по палацах і церквах, 
по попах і ченцях, нікому не давав пощади!"® Нищення культурних цінностей 
викликало осуд широких верств українсьюї громадськості, яка вбачала в цьому 
один з іфоявів практичної реалізації ідей більшовизму.

У наступних стфобах боротьби за владу більшовики к р а їн и  намагалися ста
ранно копіювагн досвід радянської Росії, де під впливом авторитетних діячів на
уки та культури, стривожених масовим нищенням тультурних цінностей, почали 
діяти органи ож»рони пам'яток, бутю видано цілу низку урядових декретів. Проте 
реальними натхненниками та провілрЕШками пам'ягкоохоронних заходів в Україні 
за Радянської влади стали пам'ягкознавці та митді, які вже працювали в органах 
охорони пам'яток за Центральної Ради, УНР та Гетьманату й  чимало зробили на 
цій царині, вважаючи своїм людським і професійним обов'язком лишатися на сто
рожі надбань національної культури за будь-якої влади.

У  січні 1919 р. у Харкові при Народному комісаріаті освіти УСРР на правах 
окремого від ділу було створено комітет з охорони пам'яток мистецтва, що згодом 
дістав назву Всеукраїнський комітет охорони пам'яток мистецтв і старовини (ВУ- 
КОПМІС). 4 лютого відЮ^лося його перше засідання. Комітет складався з музей
ної, ^тхітектурно-монументальної, архівно-бібліотечної та археологічної секцій. 
Внаслідок переїздів уряду до Києва і знов до Харкова, склад його неоднаразово 
змінювався. У  різний час у роботі ВУКОПШС^ брали участь Д. Баталій, 
В. Барвінський, М. Бідяпгівський, С. Гіпяров, Ф. Ернст; Г. Лукомський, М. Мака- 
ренко, В. Модзалевський, О. Новицький, Н. По донська, М. Сумцов, С. Тарану- 
щенко, О. Федоровський, Ф. Шміт та інші діячі н ^ к и  та культури. На місцях 
створювалися губернські та повітові комітети, навколо яких групувалися ен- 
ту^зіасти зб^)еження старожигносгей та мистецьких пам'яток краю. Зокрема, во
ни діяли у Волинській, Київській, Одеській, Полтавській, Харківській,
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Чернігівській губерніях. На Катеринославщині та Херсонщині їх функції викш^- 
вали секції відповідних віддш в народної освіти.*’ Суттєвий вплив на умови, 
зміст і  напрямки діяльності ВУКОПМІСу мали масова втеча заможних верств на
селення з контрольованих більшовиками районів, де панувала зневага до іфав 
приватної власності, політика сущльннх реквЬицій та націоналізації, що н ^ ага- 
то збільшувало обсяги завдань щодо шпередяЕННя знищення величезних ма
сивів культурних цінностей. За словами сучасників, їм  доводилося працюваги "як 
пожежній команді".

Пік діяльності ВУКОПМІСу прийшовся на березень - липень 1919 р. У цей 
час губернським і повітовим органам влади було направлено циркулярні листи та 
інструкції щодо організації ожрони пам’яток, що ставали основою відповідних 
ухвал на місцях. Сотні телеграм розсилалися з приводу забезпечення збереження 
кошретних пам’яток чи збірок. За поданням ВУКОПМІСу Наркомат освіти за
твердив наказ іфо проведення державної реєстрації усіх монументальних і речо
вих пам'яток мистецтв і старовини, яким заборонялося їх знесення чи знищення, 
будь-які переробки, вивезення та реквізиції. Важливе значення мав декрет уряда’ 
іфо переданих історичних і тодожніх цінностей у відання Наркомату освіти від 1 
квітня 1919 р. Для збіфання інформації іфо пам'ятки ^ л о  розповсюджено 12 
типів анкет, органЬов^шалися еіхпедиції, суцільне обстеження ^динків і квар
тир. У Києві на облік було взято З тис. пам'яток архітектури та 300 художніх над
гробків. На Чернігівщині облікували 74 архітектурних та 344 ^хеологічних 
пам'яток, на Харківщині -186 старовинних церков, 27 поміщицьких садиб, 10 мо
настирських іюмплексів і 6 окремих ^динків, значну кількість археологічних 
місцезнаходяЕнь. Тоді ж  почали першочергові ремонтні роботи в Софійському 
соборі в Києві, Борисо-Глібському та Спасо-Преображенському соборах у 
Чернігові, упорядковували ш сця поховань Г. Сковороди та Г. Квітки-Основ'янен- 
ка на Харківщині. Для яропаганди пам'яток історії та іультури великим тиражем 
було випущено та розіслано на місця спеціальний нлакаг, у пресі друкувалися 
відозви до населення, влаштовувалися курси, лекції, екскурсії."*

Останнім заходам надавалося особливого значення - пам’ятноохоронці час від 
часу ставали свідками ж ахлітих втрат пам'яток внаслідок загального низького 
культурного рівня населення та дій представників військових і владних кіл. На- 
іфиклад, на Полтавщині "народні партизани" спалили палац Кочубеїв у Диканці 
разом з бібліотеїюю ішиг ХУІІ-ХУШ ст. князя Бе:^ородька та іншими пам'ятка
ми, що там лишалися. Водночас, за свідченням музейних працівників, по іу- 
бернському центр5" прогулювалися командири червоноармійських загонів, озб
роєні унікальними старовинними шаблями з валекції збіфача пам’яток."" У Києві 
призначені до музеїв політкомісари зайнялися мародерством, реквізувавши та ви
користавши для пошиття одягу оббивку антикварних крісел і гобеленів ХУЛІ ст.

Вже у 1920 р. стала очевидною непонідповіцність продекларованих радянсь
кою владою гасел щодо збереження культурної спадщини та реального стану 
справ. Відомий вчений, член ВУКОПМІСУ, Ф. Шміт з тривогою констатував "па
ростки загальної байдужості до пам'яток мистецтва і старовини" та занепад 
пам'яткоохоронної роботи."’
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Саме охорона пам'яток стада пфшочерговою жертвою ірнзЕ. пю аж яила Ук
раїну в 1921 р. Асигнування на її потреби стдо різн> сш рочеяр. щжпинили 
діяльність більшість місцевих комітетів охорони пам'яток, змгапшггсх кількість 
і штати музеїв. У 1921 р. ВУКОПМІС було подьягно на Головне ^ш вн е уп
равління та Головне уіфавління в еіфавах музеїв та охорони івм 'яток мистецтва, 
старовини і природи (Головмузей). Невдовзі Гозовмузет вш н^ядсувази Голо- 
вноко  ̂політиш-освітньому комітетові Наркомосу і я н  іц ч пинм» своє існування 
як самостійний орган, а згодом був скасований взагаж  Натомтсіь у 1922 р. у 
складі Головполітосвіти почала діяти секція реєстрацн і  оиорони оозамузейних 
пам'яток при екскурсійно-виставочно-музейнаму (е.-в.-м.) ш двдзіл і На місцях 
роботу ш;одо охорони пам'яток мали проводити пранівнихв - секцій гу
бернських віддш в народної освіти та шсіруждори з охорони шгш^узейиих 
пам'яток, співробітники музейних закладів.''* На прахтиці ж  її нівсш овали лише 
музеї, що стали провіаиою ланюю в структурі пам'ягвоохщюннмх'сі|нанів.‘*’

Однак музеї не могли забезпечити збереження пам'яток історт та іультури. Іх 
кількість значно скоротилася. З 76 закладів, що діяли ші тож час в ^^етйиі, цент
ралізовано фінансувалося лише 17.’° Мережа хо'зеїв в^іай  ифіваомщно охоплю
вала територію республіки. На Чщїнігівщині їх  іщацювало 17, у Подшьській гу
бернії - лише 3.” Кадровий склад переважної більшості ь^зеів скоротився до 1-3 
працівників. Бюджетних юштів не вист^іало ні на забезпечешія іх нормального 
існування, ні на повноіцяне забезпечешія функщощшання музеїв як установ. До 
того ж  справі заважала відовяча розподіленісгь щювідних щ зй в  між Голо- 
вполітосвітою та В стіщ своїх головних обов'язків музейні працівни
ки ОСНОВІ̂  увагу приділяли рухомим пам'яткам і були завангаяаеш еисі^рсійно- 
виставочною роботою. Фактично поза увагою держави днттпгнг.я колосальний 
пласт культури у вигляді щиовологічних, архітектурних, історичних і мистеїщких 
пам'яток, особливо тих, що не були об'єктами культосгатніх заходів.

У цей час у діяльності о с а д к ів  більшовицької падтгії, органів дд»жавної вла
ди та господарських керівників міцно запанувало ворожозневажливе ставлення 
до історико-культурної спадщини. Постанови та рішення органів влади щодо отю- 
рони пам'яток ними ж  безкарно ігворувались. По Україні щюкотилася хвиля са
мочинних ірабіжшщьких археологічних розкопок, нищення на ^цівельні ма
теріали щіхітекіурно-цпших споруд, палаців, садиб. Окремі успішні іяіщатйви 
еніузіастів-пам'яікоохоронців на цьому фоні лишалися епізодани. Зігщбшьшого їх 
позиція до уваги не бралася. Особливо чітко це виявилося під час кампанії, сіфя- 
мованої на відокремлення церкви від держави та вилучення цджовних ціннос
тей у  1921-1922 рр., коли %ло втрачено багато видатних реліквій та пам'яток ми
стецтва.

Такий стан сторони пам’яток викликав щютести ниткової та іульїурної гро
мадськості України. У  травні 1921 р. на загальних зборах членів В^АН ̂ ут  ство
рено Археологічну комісію на чолі з академіками М. Біляшівським, М. Василен- 
ко, О. Новицьким і Ф. Шмітом, настуїщого року реорганізовано в номітєт.” 
Комітет ставив перед собою завдання організації досліджень історико-культурної 
спадщини та реєстрації пам'яток, опрацювання рекомендацій щодо їх сторони.
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Спочатіу він виюі^гвав роль н^ново-юнсультагивного органу. Визнаючи її недо
статньою для реального вп л и ^  на сшуацію, вчені звернулися до керівництва 
Наршмосу з проханням надати комітету права колишнього ВУКОПШСу, функції 
якого вони були готові виконувати безкопіговно.̂ ^ Активна діяльність ю мітєіу та 
зростання його авторитету сприяли тому, що в 1924 р. його було перетворено на 
Всеукраїнський археологічний комітет (ВЗАК), що протягом певного часу вико
нував функції головної державної установи у справі охорони пам'яток мистецтва 
та старовини, В Ж К складався з археологічного та мистеїцвознавчого відділів і 
ряду комісій - Софійської, Трипільської, Золоіщ>ської. Згодом в його складі пра
цювало чотири секції - загально-організаційна, археологічна, мистецька, охорони 
пріщоди.^ Незначна кількість штатних працівників (З чол.) компенсувалася залу 
ченням до діяльності комітету на громадських засадах багатьох відомих 
дослідників уіфаїнських старожигаостей. Членами ВЖ Ку % ли М. Болгенко, 
С. Гамченко, С. Ддожевський, А. Кримський, Ф. Ернст, О. Новицький (голова), 
М. Макаренво, М. Рудинський (секретар), С. Таранущенко, О. Федоровський, 
Д  Щербаківський, Д. Яворницький та інші провідні вчені Уіфшни. Комітет 
підтримував тісний зв'язок з музейними установами, створив ппфокий актив ко
респондентів на місцях.

Слід зазначиш, що ініціативи громадськості стали невід'ємною складовою 
процесу українського відродження, що набрав сш у в середині 20-х рр. Діячі на
уки та культури, які, власне, і складали його рушійну сж ^, розглядали збережен
ня пам'яток української минувшини, їх вивчення та потул^ризацію серед широ
ких має як один з найважливіших чинників оголошеної офіційними колами 
політики "уіфаїшзації", як засіб самоствердження та повноцінного культурного 
розвитку українського народу. Під тиском науковців уряд приймає ряд важливих 
законодавчих актів з іштань охорони музейних цінностей та архівів, контролю за 
вивезенням за кордон пам'яток культури, охорони залишків античної Ольвії то
що.® У 1924 р. ВЖ К розпочав роботу над проектом закону про ожуропу пам'яток, 
що завершились наступного року. Після грунтовного розгляду в уряді, 16 липня 
1926 р. його ^ л о  затверджено сігільною постановою ВУЦВК і РНК УСРР як "По
ложення про пам'ятники культури і природи“.® Цей законодавчий акт став важли
вою подією культурного життя і дав поіптовх розвитку пам'яткосжронної справи 
як у цілому в Україні, так і в окремих п регіонах.

На початку 1926 р. у складі Наркомату освіти почала діяти Головна інспекту
ра охороїш пам'яток культури в Укфаіні, на яку покладалося керівництво пам'яг- 
юохоронною справою. Також працювали чотири іфайові комісії з центрами в 
Києві, Харюві, Одесі та Днпфопетровську. Передбачалося заснувати подібні 
комісії в усіх округах і на місцевому рівні. Проте на кінець 20-х - поч. 30-х рр. 
діяло всього 11 окщугових ( з 40 округів) та З місцевих комісії. Цей недолік пев- 
ною мірою компенсувався розгалуижною мережею уповноважених Уіфнаукою 
кореспондентів ожршш пам'яток, що налічувала 121 активіста.”  В той ж  час у 
Харкові вдалося створити комісії сторони пам'яток у  кожному районі міста, чле
ни яких розподілялися по коніфетних ділянках і навіть об'єктах.’* Крім штатних 
посад крайових інспекторів, робота округових і місцевих комісій, кореспондентів
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організо:Еувалася на громадських засадах. Відповідно до загвфдзгного урядом 
"Положення про пам'ятники к) льтури і природи" на допомогу Наркомнгу осмти 
заснощ'вався Український комітет їультури {'̂ 'КОШС). лю сполучав у собі 
функції державної установи та громадської організації. З одного боку, комігет 
фінансувався за рахунок Нарюмосу, з дитгого - вважався громадсьаого інсти- 
туїцєю, члени якої (крім секретарішу) працювали на добровільних засадах. 
УКОПК скеровував та організовував діяльність комісій охорони пам'яток і коре
спондентів, мав право виріп^ваш  окремі поточні питання пам’ягноохоронної ро
боти. Його роль значно зросла у зв'язку з фактичною ліквідацією Годовнга інспек- 
іури охорони пам'яток на поч. 30-х рр. До складу комітету входш я представники 
Н ^ю м осу, Нарюмаїу внутрішніх сірав, істпаріу, ВЖ К, історичної секіцї 
ВУШ, ^^фаійсьюго комітету краєзнавства. Центрального архіву революції, 3^- 
раїнського комітету охоршш пам'ятників природи, ряду київських і хфківських 
кафедр історії України, фахівці з археології, історії, мистецтвознавства.” Очолю
вали його роботу І. Кулик (голова), В. Дубровський (заступник голови), О. Тихий 
(сеісретар).

Подолати ігігМстичні тенденції та докорінним чином виправити стан збере- 
ження історико-культурної спадщини тоді не вдалося. Щ дгвердзкнням тому є 
численні звернення та апеляції до владних струїпур, у яких констатуються випад
ки знищення та пошкодження пам'яток сгщювини та мистецтва Зокрема, лише на 
Вінниччині в сер. 20-х рр. постраждали садибні шмплєкси ХУП-ХІХ ст. у П'ят- 
ничанах (Грожльських), Сгрижевськоліу (Грохольських), Вороновиїц (Можансь- 
ких), Янові (Халоневських). У палаці Щербагової в Немирові, переданому під са
наторій, бездумно ншцилися чудові меблі, посуд, оульшури.® Однак і на ц ьої^ 
фоні досягнення в справі охорони та досліііжвння пам'яток були незаперечними.

Вперше в історії України вдалося організуваги планомірні археологічні 
дослідження більшої частини її території. У 1928 р. стаціонсфні експедиції іфа- 
цювали Б ЗО округах. Серед найважливіших були дослідження Мадіуіюльського 
палеолітичного могильника, трипільських поселень на Дніпрі та Дністрі, Біло- 
грудівських зольників в околицях Умані, античних пам'яток Ольвії та Березані, 
слов'янських пам'яток на Черкапщні, в околицях Ромен та в Києві, давньорусько
го Райковецького городища поблизу Бердичева, Донецького городища на 
Харківщині. Велике значення мали рятувальні новобудовні експедиції в районах 
ДншроГЕСу, на Південному Бузі (БОГЕС), у м. Мадіуполі С'Азовсталь“).** Знач
ним внесю м у вивчення адхітекгурної спадщини стали дослідження давньорусь
ких і барокових пам'яток Києва та Чернігова, юнсервація фресок Спасо-Преоб- 
раженського собору у Чернігові.“  Невідкладні ремонтні роботи здійснили щодо 
Уіпенського собору в Чернігові, палацу Розумовського в Батурині, садиби Тар- 
новських у Качанівщ.® Було припинено руйнування та відновлено будинок Пес- 
теля в Тульчині.“  Термінові заходи щодо збереження та консервації вдалося 
здійснити і щодо ряду інших пам'яток.

Крім традицінних для уваги пам'ятюзнавців у попередні періоди пам'яток ар- 
жології, архітектури та мистецтва, охоронними заходами починають охоплюва
тися й історико-меморіальні об'єкти. Пам'ятками іульїури щзоголопцгються сади-
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би Г. Скоюроди в Пан-ІванІБді на Харківщині, І. Котляревського в Полтаві, Тро- 
химовсьЕОго у Великих Сорочинцях на Полтавпщні (де народився М. Гоголь), 
М. Коцюбинського у Вінниці та Чернігові, М. Драгошнова у Гадячі (також 
пов'язана, з іменами Олени Пчішш та Лесі Українки), будиночок В. Кароленка на 
хуторі Хатки на Полтавщині та ін,“ Водночас упорядковують місця поховань виз
начних діячів н ^ к и  та культури. Актом громадянська! мужності стала ішціагива 
вінницького вченого та їраєзнавця В. ОтамановсьЕОго щодо охорони та збере
ження могили українського письменника, одного з діячів Центральної Ради 
Дм. .Марковича, відомого галицьюго критика М. Євшана (Федюшки).“  Даниною 
часові стали виявлення, облік та охорона пам'яток, пов'язаних з історією рево
люційного руху в Україні. Насамперед, це стосувалося пам'яток періоду грома
дянської війни та боротьби за Радянську владу, представлених т. зв. "червоними 
могилами".

Новим явищем стало створення державних історико-іультурних заповідциків. 
Зокрема, статусу заповідників н а ^ я и  могила Т. Г. Шевченка в  Каневі, пам'ятки 
Києво-Печерської лаври, де було започатковано "Музейне містечко", монастир 
"Босих кармелітів" у Бердичеві, замок у Кам'янеіц.-Подш.сьюму, замок Острозь
ких у Сгарокосгянгинові, комплекси пам'яток Дитинця, Трощьио-Ілзіінсьюго та 
Єлецького монастирів у Чернігові, Спасо-Преображенського монастиря у Новго- 
род-Сіверсьюку, Кирилівська церква в Києві тощо. Загалом в Уіфаїні діяло 9 дер
жавних заповідників.® Було проведено першу державну реєстращю пам'яток. 
Списки складалися в округах і  поділяли пам'ятки на об'єїли республшансьюго та 
місцевого значення. Класифікація від^твалася за такими видами; адхеолоіічні, 
архітектурні, історино-революційні та меморіальні. Узгоджені з ВЖКом, УКОПК 
та інспевяурою охпрони пам'яток списки затверджувалися рішенням окрвиюн- 
комів. Як правило, вони не ^ л и  об'ємними, бо місцеві органи влади всіляко на
магалися скоротити реєстри пам'яток, мотивуючи такі дії відсутшспо коштів на 
їх утримання. Тож загальна кількість зареєстрованих об'єктів історико-культурної 
спадщини за різними даними складала в кін. 20 - на поч. 30-х рр. від близько 1300 
до 3000 одиниць,® У тому числі %ло зареєстровано 562 пам'ятки республікансь
кого значення, зокрема, 374 архітектурних, 101 адхеологічних, 87 історию-рево- 
люційних і меморіальних.®

Протягом 20-х років в ідалося зростання кількості музеїв, більшість з них бу
ли справжніми осередками наукового вивчення нерухомої спадидини українсько
го н^оду. Так, у 1925 р. в Україні діяло 111 музеїв, у 1926 -128, у 1932 -138, се
ред яких переважали історичні та краєзнавчі. У штатах музеїв працювало 2 ака
деміки та 15 професорів.”

Та самовіддана іфаця сподвижників відродження української іультури не 
відповідала схемам суспільного розвитку, накресленим більшовицьким 
керівництвом СРСР. Знищення кращих представників української інтелігенції, 
розгорнута під фальшивими лозунгами війна іфоти культурної спадщини разом з 
голодомором, масовими репресіями, насильством, стали невід'ємною складовою 
форсованого впровадження в життя сталінської концепції побудови соціалЬму. В 
кінці 20-х - на поч. 30-х рр. на підставі сфабрикованих звинувачень було репресо
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вано більшість провідних пам'ягшзнавців України, в тоь^ числі В. Білий, 
Г. Брійш ; В. Дубровський, Ф. Ернст, П. Козар, П. Курінний, І. Кулик, М. Мака- 
ренко, К. Мощенко, В Отамановський, Ю. Сіцінський, О. Тахтай, С. Тфанущен- 
їю та інші. Ще в 1927 р., не витримавши організованої травлі, скінчив життя са
могубством академік Д. Щербаківський. Пам'ятки оголопіувалися "стятим мотло
хом". Особливо ворожим було ставлення до перлин українського бароко, що вва
жалися носіями "відверто ворожих форм і юмпозицій у феодальному, пошвсько- 
поміпціцьіаму дусіукршнсьшго панства". Вістря удару прийняли на себе пам’ят
ки церковного зодчества. Протягом рову (яаовтень 1929 - жовтень 1930 рр.) в Ук
раїні було закрито 533 церкви, костьоли, синагоги’* Спеціальним обіжником 
ВУЦВК та РНК УСРР санкціонувалися їх  переробка та розбирання з господарсь
кою метою. Лише в Києві в ці роки Щт знищено щонайменше ЗО церков і мона
стирів. Справжнім злочином перед історією стало руйнування Михайлівського 
Золотоверхового монастиря XII ст. За свідченням сучасників, у цей же час заги
нули майже всі дерев'яні храми (переважно ХУП ст.) на Харківщині та Дніїфопе- 
тровшині.’* Ці акщї суцроводадгвалися кампаніею по вш^ченню церковних 
дзвонів, що на плановій основі проводилася Рудметалом, для їх переплавки. Га
небну сторінку до нескінченого переліку злочинів більшовицького режиму впи
сало вилучення музейних цшиостей з метою їх продажу за кордон.

За цих умов центральні органи охорони пам'яток (інспекіура охорони 
пам'яток, ВУМС, УКОПК) практично зі орнули свою роботу. А при реорганізації 
Наркомату освіти та Академії наук вони взагалі приішнили існування. 
Відповідною була сшуащ я і ш  місцевому рівні. У другій половині 30-х рр. спра
ву охорони пам'яток було розподілено між Уіравлінням у сіщавах мистецтв при 
РНК України та Наркомосом, проте в їх склцщ не було створено спеціальних 
структур, у зв'язку з чим реальний контроль поширювався лише на заповідники. 
Спробу створити вліжвідомчий комітет з охорони пам'яток при ЦВК УРСР не бу
ло доведено до кінця. ” В результаті пам'ятки історії та культури лишилися без
притульними.

Таке становище позначилося не лише новими значними вграталш пам'яток, а 
й вступило у тфотиріччя з потребами посилення ідеологічного впливу на маси та 
патріотичного виховання, що стояли перед режимом у зв'язку з виникненням за
грози і, згодом, розв'язанням другої світової війни. Між тим занепад пам'яткоохо- 
ронної роботи вдарив бумерангом і по організагорах варварських кампаній - в 
урядових постановах середини 30-х рр. констатується повсюдна байдужість до 
історико-революційних пам'яток.’''

31 серпня 1940 р. при РНК Уіщаїни створюсться Комітет охорони та збережен
ня історично-культурних, архітектурних і археологічних пам'яток УРСР. До його 
складу увійшли відомі діячі н^гки та тультури - М. Бажай, О. Богомолець, 
О. Довженко, А. Кримський, В. Компанієць, І. Моргилевський, М. Петровський, 
П. Тичина, Ю. Яновський, С. Бухало, М. Бурачек, Г. Головко, Ф. Кричевський, 
П. Козицький, Ф. Келесса, Л. Славін. Очолив комітет П. Панч. Відповідні коміте
ти передбачалося створши при вишнавчих комітетах обласних рад депутатів 
трудящихся.” Зокрема, вони почали діяти в Києві (голова Г. Юра) та Вінниці.’*
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у  цей час помітним було деяке пожвавлення пам'ятюохоронної роботи. Як і його 
попередники, комітет був напівофіційною, натвгромадською організацІЕЮ і не 
мав пггатних низових структур. Реальна робота на місцях як і раніше проводила
ся музеями. Наприклад, Волинський краєзнавчий музей у 1940 р. склав дета.ль- 
ний список історичних пам'яток і будинків м. Луцьва, що мали архітектурно-істо
ричну ціншсть. Він налічував 48 об'єктів.'” Проте вже в 1941 р. юмітет ^ л о  пе
редано у відашня Наркомату освіти, що значно знизило його статус. Війна, 
розв'язана нацистською Німеччиною проти СРСР, тіритіинила діяльність цього 
пам'яткоохоронного органу.

Під час другої світової війни територія Укршни зазнала кількох руйнівних 
хвиль у ході оборошшх і наступальних операцій воюючих сторін На першому 
етапі війни до масових бомбардуваш. населетшх пунктів і комунікацій німєттькою 
авіацією додалося, згідно з наказами радянського керівництва, нищення та міну- 
ваніся при відступі Червоної Армії кращих споруд великих міст з метою прове
дення диверсійних актцй. Від них особлию постраждали Київ і Харків. Також ви
магалося створення спустошеної прифронтової полоси. Коли ж фронт рушив на 
захід, особливо руйнівні наслідки мала тактика "випаленої землі" з метою тоталь
ного знищення населених пунктів і повного розграбування території України, що 
тфоводилася відступаючими німецькими військами. її складовою стало цинічне 
ттланомірне вивезення музейних фондів, фхівів, бібліотек і знищення усього то
го, що лишалося, разом з ітриміщеннями, руйнування щтхітекіурно-історичних 
ттам'ягок. Обидві сторони використовували пам'ятки ттід військові об'єкти, що 
викликало відповідні дії щодо них з боку противника. До цього слід додати без
доглядний стан і і^йнування історико-ку.льіурних надбань під ’и с  окупації 
німецьшю армією території % раіни. Всі ці чинники спричинили до нечуваних в 
історЇЇ к р а їн и  втрат іульїурних цінностей. За наявними даними, ^ л о  зруйнова
но та пошкоджено близько 1 тис. пам'яток архітектури, з яких 347 втрачено 
повністю.™ Проте ді опубліковані іщфри грунтувалися на крит^іях поцінування 
пам'яток, що ^ ]ш  грийняті у 40-х - 50-х рр. З погляду сучасного культурні втра
ти значно більшими. Адже виявилися зрзгйнованими 476 церквц, 53 костьо
ли, 159 синагог, тисячі об'єктів за^дови міст кінця XIX ст. Загалом постраждало 
2 млн. % щ нків і споруд. Одним з найбільш тяжких злочинів воєнного часу ста
ло руйнування Успенського собору Києво-Печерської лаври, висадженого в 
повітря в листопаді 1941 р. Сплюндрованими та знищеними були історичні 
пам'ятки - меморіальні будинки-музеї визначних діячів української культури та 
н^ж и - Т. Шевченка, В. Короденка, Л. Глібова, М. Коцюбинського, І. Карпенка- 
Карого, Ю. Федьковича, а також П. Чайковського, О. Пушкіна, Ю. Словацького, 
М. Горького та інші, Огупанти зривали з постаментів, розбивали та відправляли 
на переплавку, під давали ізумленню пам'ятники на честь визначних діячів. Чи
мало насе.лених пунктів внаслідок суцільних руйнувань назавящи втратили свій 
історичко-сформований вигляд.

В умовах війни навколо пам'яток історїї та культури формується нова 
суспільна атмосфера. Відродяується їх великий патріотичний зміст - уособлення 
глибинних ш ренів народу, свідчення кращих історичних, героїчних традицій йо
го розвитку. Пам'ятки стають символами непохитності народного духу в години
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випробувань. Відповідаючи завданням коксолілаїш зусиль на боротьбу з фа- 
пшстсьюю Німеччиною, цей контекст культурної спадшкни починає використо- 
вувагася радянсьюю владою на офіційному рівні у внутрішнін та зовнішній 
політиці. Пам'ятки стають важливим фактором суошіьночюлітичного життя, 
впливовим інстручлентом антифашистської щюпаганди. Масовим ру йнуванням і 
знищенню ідгльїурних цінностей присвячуються чисжнні пубдіднсіичні надиси 
та статті в періодичній пресі. Ц і питання щгцгімаюіься на мітянгах і зборах гро
мадськості. З офіційними заявами та нотами з цього іфивоі^^ виступас уряд СРСР.

На хвилі загального патріотичного піднесення на звільненій від німецьких 
військ території України починають здійснюватяся пдш ю ч^гові заходи щодо 
збереження пам’яток історії та культури. Місцеві органн влади щжймали рішен
ня про їх охорону, затверджували реєстри найвизвшнішнх об’єктів, надавати ю - 
шхи та матеріали для ремонту та консервації, відноваення роботи ю чеїв. При 
ряді обласних виконавчих комітетів почали створюватися комітети або комісії з 
питань охорони та обліку пам'яток. Зокрема, такі органи діяли на Вінниччині та 
Чернітінщині.” Активно питаннями охорони культурних цінностен займатися 
Полтавські облвиконком і міськвиконком, зусиллями яких ̂ л о  здійснено іюршо- 
чергові заходи щодо упорядвування історичних місць і пам’ятників, пов'язаних з 
Полтавською битвою 1709 р., іменами І. Котляревського, М. Гоголя, В. Корояен- 
ка, П. Мирного та інших діячів культури, архітектурного ансамблю Круглої 
площі та інших пам'яток.*“ У  1943-1945 рр. ЦК КП (б)У і РНК УРСР прийняли 
ряд важливих постанов, сгфямованих на охорону та використання істориво-куль- 
турної спадщини. Вони охоплювали питання збереяЕння історичного вигляду 
старовинних міст, численних пам'яток історії, щ)хітекіури та мистецтва зяузейно- 
го будівництва.*'

Облік збитків, завданих історико-іульїурній спадщині України окупантами, 
розглядався як найважливіше практичне та політичне завдання. Він проводився в 
межах роботи Надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуван
ню злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх союзників, до якої були за- 
Jyчeнi гровідні вчені та громадські діячі.

У роки війни починають формуватися державні органн охорони пам'яток 
історії та культури. Цей щгацес вігібувався на основі відомчого підходу до спра
ви в контексті загальносоюзних рішень. У березні 1944 р. у складі З^фавління в 
справах архітектури при РНК УРСР потав діяти відділ охорони пам'яток адхітек- 
тури. ВІДПОВІ2ЩІ структури планувалося створити при обласних утравдіннях та в 
м. Києві, проте через нестачу кваліфікованих кадрів вони практично не діяли То
му становлення охорони пам'яток архітектури в 1943-1945 рр. ^гло тісно пов'яза
но з діяльністю Уіфаїнського філіалу Академії архітекіури СРСР, що завдяки ак
тивній позиції його президента В. Г. Заболотного з^жкомендував себе як науко
вий та методичний центр збереження історию-культурнш спадщини З^раїни. У 
віданні Наркомату освіти перебували меморіальні музеї та заповідники. %і- 
равління у справах мистецтв при РНК УРСР ошкувалося відновленням і збере
женням пам'яток мофтаентального мистецтва. За цих умов бездоглядними лиша
лися велика кількість археологічних та історичних пам'яток, не щжводився їх
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облік та обстеження. Тому в березні 1945 р. обов'язки щодо охорони історижо- 
їультурних пам’яток (у тому числі могал видагаих діячів і героїв народу, місць 
історичних боїв, будшгків, пов’язаних з життям і діяльністю видатних людей, то
що) ^ л о  покладено на Комітет у справах вультурно-освітних установ, у складі 
якого почав діяти відповідний віїщіл. Активну допомогу органам державної вла
да в охороні археологічних пам'яток надавав Інститут археології АН % раіни.

У роки війни не вдалося здійснити шсштабних заходів щодо реставрації та 
віпбудови пам'яток історії та культури. Виключенням ^ л о  відродження палацо
вих комплексів Жвадії, Алупки, Кореїзу у зв'язту з підготовкою Ялтинської кон
ференції, що забезпечувалося суворим контролем з Москви та цшьовим фінансу
ванням, матеріально-технічним постачанням. Основна увага в цей час зосереджу
валася на обліку об'єктів історико-іульїурної спадщини та їх обстеженню, скла
данні грунтовних актів і огфацюванні проектів реставрації та від%дови, консер
вації від подальшого руйнування. Протягом 1944-1945 рр. було обстежено та по
ставлено на державний облік понад 2 тис. пам'яток архітектури.*^ По 310 з них ̂ -  
ло складено дефектні акти та кошториси на аварійно-віцновлювальні роботи.*  ̂
Проекти віа;будови та реставрації розроблялися для 93 пам'яток.*^ Першочергові 
роботи щодо консервації та ремонту було організовано по Софійсьюао' собору, 
Києво-Печерському заповіднику, Кирилівській церкві, Маріїнськзму палацу, 
Пансіону шляхетних дівчат у Києві, П'ятницькій церки, Полковій канцелярії, 
динїу архієпископа у Чернігові, палацу Розумовського в Баїурині та інших 
пам'ятках.'“ Упорядковувалися меморіальний музей Т. Г. Шевченка в Києві та за
повідник "Могила Т. Шевченка" в Каневі, ^динки-музеї І. Франка у Львові, 
М. Коцюбинсьюго в Чернігові, Панаса Мирного, садиба В. Короленка в Полтаві. 
Подали роботу нові меморіальні музеї І. Франка в с. Нагуєвичах Дрогобицької 
області, Ю. Федьковида в  с. Путида Чершвецьюї області, М. Піфогова у Вінниці, 
І. Репінау Чуіу'єві, О. Кобилянської в Чернівцях. Заповідною було оголошено те
риторію шлишнього Київського акрополя Ь  .залишками Десятинної церкви. Над
звичайно важливе значення мали розробжні в той час концептуальні засади 
від^доБи зруйнованих міст і  сіл У ^аїни, що го ту в ал и ся  на необхідаості збе
реження їх історичного вигляду, планувальної структури, пам'яток історії та куль
тури. Вперше в радянській історії пам'ятки стати враховуватися при опрацюванні 
опорних птанІБ та генеральних схем відбіудови та розвіш у населених пунктів. 
Класичним прикладом нового ставлення до історию-культурної спадщини став 
проект відродження стародавнього міста Чернігова, виконаний у 1944-1945 рр. 
адхігекгором Н. А. Панчук. У  самостійну функціональну зону в ньому видшгаи- 
ся історико-архітектурні пам’ятки давнього центру Чернігова - Ддгинця (т. зв. 
"Вагу"), спеціальне планувальне рішення передбачало її зв’язок із залишками 
церкви XII ст. У загальноііу ж  плануванні міста зберігалося доміїуюче значення 
комплексів архітектурних пам'яток Дитинця, Єлецької та Болдиної гір.“

Логічним іфодовженням цього процесу стали ряд рішень ЦК КП(б)У та РНК 
України стосовно загальних проблем збереження історико-іультурної спадщини, 
затверджені в перші повоєнні роки. Вони оголошували пам'ятки "під особливою 
охороною" держави, започатко^тзали їх обов'язюву державну реєстрацію, визна
чали принципи фінансування охоронних заходів. У складі Комітету у справах
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їультурно-освітніх установ було створено Уіфавління ожрони пам'яток культури 
і старовини, а в обласних відділах - відповідні сектори. У штатах обласних 
відділів у справах архітектури вводилася посада інспектора з охороїш ^хітекіур- 
них пам'яток Для виконання реставраційно-відновлювальних робіт та споруд
ження монументів у системі управління в сіцтавах архітектури було створено 
спепіалізований трест "Будмонумент". Координацію дій Комітету в стфавах туль- 
турно-освітніх установ і 'Управління в справах архітекіури, а також системапнч- 
ний контроль за збереженням пам'яток забезпечувала створена ігри РНК 'Ьфядова 
комісія по охороні пам'ятників культури і старовини, яту очолісв засіуїтник Голо
ви Ради Міністрів УРСР, відомий поет, учений і громадський діяч М. Бажан. 
Постійно зростала кількість пам'яток, взятих під державну охорону. В 1946 р. їх 
було 11360, а в 1947 р. - 19 678, у 1948 р. - 25 ООО." На історичних об'єктах вста
новили 500 охороіших дощ ок Було розроблено зразки орендно-охоронних дого
ворів на використання пам'яток і розгорнулося їх укладаїшя з шдіфиємствами, 
колгоспами, установами.® Зусиллями урядової комісії вжито екстрених заходів 
щодо охорони паладу Розумовського та біудишу К о^^ея в Баїурині, замку Ост
розьких і монастиря Бернардинів у Дубно, вдалося упинити руйнування Еішго- 
род-Дністровської фортеці, де військові влаштували стрільбище. Розпочалися 
масштабні реставраційні роботи на пам'ятках архітекіури.

Проте створена на власному українськоьц^ досвіді систеіта отюрони пам'яток 
проіснувала недовго. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 14 жовт
ня 1948 р. "Про заж ди щодо полііппення охорони пам'ятників культури" віщова- 
джувалися едині загальносоюзні принщши організації пам'ягкоожронної робо
ти. Нагаяд за збереженням пам'яток покладався на Ради Міністрів союзних рес- 
іублік, виконавчі комітети крайових, обласних, районних і сільських Рад народ
них депутатів. Безпосереднє керівництво та контроль справою обліку, ожрони, 
реставраїцї та використання пам'яток архітекіури, мистецтва, історії та архео
логії доручали Комітету в слравах архітекіури щ)и Раді Міністрів СРСР, Коміте
ту у справах мистецтва при Раді М іністрів СРСР та ік відповідним структурам на 
республіканських, обласних рівнях. Комітетам у справах культосвітшх установ 
іф и Радах Мішстрів союзних республік. В обласних структурах останніх вводи
лася посада інспектора з ожрони пам'яток.®

У процесі уніфікації структур і органів ожрони пам'яток України було завда
но відчутних втрат - скасовані Урядова комісія по ожроні пам'яток цри Раді 
Міністрів УРСР, Уіфавління ожрони пам'яток Комітету у сіфавах культосвітніх 
пам'яток і відповідні сектори на обласнок^ рівні.

Основні принципи організації системи охорони пам'яток, що грушувалися на 
розподіш функцій між різними відомствами збереглися і після реорганізації ор
ганів державного утфавління в сер. 50-х рр. У створеному в 1953 р. Міністерстві 
культури З ^ а їн и  діяли Управління образотворчих мистецтв і музеїв. Державна 
інспекція з ожрони пам'яток історії та культури. Інспекція з ожроїш  гфхіїекіур- 
них пам'яток почала іфацювага іф и Державному комітеті Ради М іністрів УРСР у 
справах ^дівницгва і архітекіури (Д ерж !^  УРСР), організованому у  вересні 
1955 р.

38



Розподіл справи охорони пам'яток між окремими відомствами одразу викли
кав протести з боїцг наукової громадськості. За створення єдиного Державного 
комітету з охорони пам'яток культури СРСР гасе в кінці 1948 р. висловилися ака
деміки І, Грабар та О. Панкратова.” Ця думка неодноразово висловлювалася у 
зверненнях до уряду провідних фахівців з історії ^хітектури протягом 50-х рр., 
у рішеннях Всесоюзної наради архітекторів (1952 р.). В к р а їн і за ліквідацію 
відомчої роз'єднаності в охороні пам'яток наполегливо виступали у зверненнях до 
уряду М. Рильський, Є. Катонін, П, Альошин, В. Касіян, П. Гудзенко, Л. Калени- 
ченко, І. Іпшгкін, Г. Логвин, Г. Говденко, Є. Горбеню, Л. Граужіс та інпгі діячі 
культури, вчені, реставратори.

"Настав час порушити питання про організацію спеціального Управління в 
сіфагах ь^зеЇЕ і озюрони пам'яток при Раді Міністрів УРСР. Той поділ пам'яток 
...., що існуєтепер, явно недоцільний. Організація єдиного Управління дасть мож
ливість концентрувати і більш раціонально використо^вати копіги, що дає дер
жава на охорону пам'яток, об'єднати спеціалістів і шдприємства по реставрації 
пам'яток, дасть, нарешті, можливість організувати роботу по вивченню і популя
ризації наших пам'яток культури та мистецтва", - писалося в одному з відкритих 
листів громадськості до урдду.” Однак, ці пропозиції не знаходили пщтримки.

Водночас з процесом становлення пам'яткоохоронних органів у сер. 50-х рр. 
відбувається розвиток концептуальних засад збереження історико-іультурної 
спадпщни. В урядових дшументах і затверджених на їх основі інструкціях 
фіксується досить широке коло об'єктів, що щїщягали охороні з боку держави. 
Кроком вперед стадо проголошення пам'ятками не лише окремих одиниць, а й 
"центрів розБипу культури в минулому", конкретизованих згодом як ансамблі та 
КОМШІЄЇЖИ, до яких належали міста, населені пункти або частина їх (район, пло
ща, вулиця), що зберегли історичне планування або значну кількість історико- 
культурних будівель, споруд, а також кремлі, старовинні фортеці, монастирі, са
диби, парки тощо.® У 1946 р. %ло затверджено списки історичних міст і населе
них пунктів України загальносоюзного та республіканського значення, серед 
яких %ли Київ, Чернігів, Льюв, Полтава, Луцьк, Володимир-Волинський, Одеса, 
Кж'янець-Подшьський, 27 населених пунктів з великою кількіспо пам'яток 
фхітекіури (Батурин, Вінниця, Дубно, Козелець, Кременець, Переяслав-Хмель- 
ницький, Новгород-Сіверський, Острог, Хотин, Почаїв та ін.).® В ідалася фактич
на реабілітація українського бароко, пам'ятки цього стилю посіли гідне місце в 
культурній спадщині українського народу. Більше того, для за м о в и  Києва, Хар
кова, ЧернігоБа стилістичні елементи бароко широко використовувалися архітек
торами з метою їх відновлення та реконструкції ви. історичній основі. Елементи 
класицизму застосовувалися архітекторами при надбудові Полтави, Херсону, Ми
колаєва та інших міст ігівдня України.”

До державних реєстрів на почапд^ 50-х рр. було внесено 47,2 тис. пам'яток 
історії, археології, мистецтва. Левову частину при цьому складали братські та 
одиночні могили радянських воїнів, партизан, підшльників, жертв фашизму 
періоду другої світової війни (38 тис.). Внаслідок масових перепоховань полеглих 
з місць боїв у центри міст і сіл, на меморіальні кладовища, їх кількість скороти
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лася до 19,084 об'єктів. Відповідно зменшилася загалькз ?с-.іїіггз: сбліяованих 
пам'яток. У сер. 50-хрр. вона складала 29060 об олтб. серел їунл Т7 лс- 21200 істо
ричних, 7027 - археологічних, 818 - монументальннас ” Б сляеі р:сота проводила
ся щодо облву пам'яток архітектури. Важливим 5  шлсумвсм ггаз:^ загвфджєння 
у 1956 р. постановою уряду списку архітектурних об'єктів, що ш т-д гятіи дер
жавній охороні. Він налічував 2070 витворів зощЕСтва віл М  до XX сг юслюч- 
но.’" Помітним явищем стало виявлення та вивчення пам’яток історт ухрщнсько- 
го козацтва та визвольної боротьби українського варолу проти івоземних понево
лювачів, що проводилося у зв'язк)' з 300-річчям ПереясдавсьіЕІ Ради. \йсдсвими 
органами охорони пам'яток тоді було обліковано понад 86« пам’ятних місць і спо
руд, 13 з них було відзначено пам'ятними знаками та іюмс^вальнимн дошками.

Масштабними % ли реставраційні та від^довчі робоїн. Гфогягом 40-х - 50-х 
рр. ними було охоплено понад 600 пам'яток адхітетзурЕ. Загальний обсяг капіта
ловкладень сягав 150 млн. крб.” Глибокі компдєе:н і вшиові дослідження 
пам'яток, методів і техніки будівництва поіюредніх епох давали можливість ре
конструювати їх первісний вигляд. Водночас віщпуіугвалнся нові технології 
закріплення фрескових розписів і мозаїк ш  основі синтетичних смол, укріплен
ня пам'яток шляхом ін'єктування спеціальними розчинами. Реставрацшно-відбу- 
дованими роботами було охоплено практично всі регіони 'У^таївн, особливо ак
тивно вони велися в Києві, Чернігові, Львові, Полтаві, Одесі, Вінниці, Бату рині, 
Дніпропетровсьід’, Кам'янці-Подільському, Новгороді-Сіюрсьївму, Харкові, 
Чернівцях та ін.® Головне місце у вирішенні цих завдань належаїго спеціалізова
ному тресту "Будмонумент", у 1951 р. реорганізованому в Республіканські 
спеціальні науково-реставраційні майстерні з міжобласними філіалами в Києві, 
Львові, Чернігові. Щорічно вони цроводшш реставдаційні робоїн на 90-100 
пам'ятках у десяти і більше областей України, обсяг яких збільшився з 6,7 млн. 
крб. у 1953 р. до 12,2 МЛН- крб. у 1958 р. Протягом 1951-1958 рр майстерні завер
шили реставрацію понад 180 творів зодчества. Разом з тим, до роботи широко за- 
іц^чалися діячі інших проектних і фдівельних організацій, вчені-архітекгори.

Однак діяльність органів охорони пам'яток історії та іульїури проходила ігід 
пильним контролем комуністичної партії. У серпні 1947 р. ЦК КПУ звернувся до 
обкомів партії із спеціальним листом, в якому підкреслювалося особливе значен
ня спрямування пам'ягкоохорошюї роботи на виявлення, дослідження, збережен
ня та пропаганду пам'ятних місць і будинків, пов'язаних з історією революційно
го руху та подіями Великої Вітчизняної війни. Внаслідок реадш ції цих дщ)екгив 
нацрикінці 40-х рр. у більшості областей України саме ці пам'ятки складали по
над 90% від загальної кількості обліківаних об'єктів. Ця тенденція поглиблюва
лася. У середині 50-х рр. загальна кількість облікованих пам'яток дожовтневої 
історії України складала всього 1,8% від загальною числа (548 одиниць). За 
офіїцйними даними в стані занепаду та бездоглядності перебували щонайменше 
160 місіщ поховань визначних діячів української культури - письменників, худож
ників, архітекторів, композиторів, діячів театру тощо. Зазнтшмо, що до цієї 
кількості не входили діячі культури, що не були визнані більшовицьким режимом 
та ті, що стали жертвами сталінських репресій.
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Вже у середині 50-х рр. починають домінувати регресивні явшца в ожроні 
пам'яток. При перебудові та скороченні державного ап ^ а іу  в 1954-1957 рр. було 
необгрунтовано скасовано інспекції з охорони пам'яток, що діяли при 
Міністерстві культури та Держбуді УРСР, та їх місцеві органи. Вся робота щодо 
керівництва облівом і збереженням пам'яток покладалася на одного співробітни
ка Управління музеїв і охорони пам'яток і двох інспекторів Головної державної 
інспекції будівельного контролю. Інспектори з охорони пам'яток при обласних 
управліннях культури працювали лише у Вінницькій, Дюпропетровській, 
Львівській, Луганській, Кримській областях, містах Києві та Севастополі. При 
облБІдціяах у справах архітектури - у Волинській, Кримській, Оганіславській, 
Хмельницькій, Чернігівській областях, м. Києві. Контроль за збереженням і 
відбудовою пам'яток фактично було знову втрачено.

Поза всяким сутигівом, іщ акщя крім традиційного "залшшавого" піджду до 
проблеми охорони пам'яток ^ л а  відгомоном масових кампаній, влаштованих ра
дянським керівницгвому кінці 40-х на поч. 50-х рр. проти інтелігенції з метою зу
пинити з^юдяжні в перші повоєнні роки на хвилі патріотичного піднесення тен
денції до національного іультурного відродження. Сотні митців, архітекторів, 
вчених стали жертвами звинувачень в "українському буряуазноьу націоналізмі''. 
Натхненником і провідником цих кампаній в 'йсраїні був Л. Каганович. Йому ж 
належить і започаткована на їх хвилі боротьба проти використання національних 
і класичних традицій в архітектурі, оголошених "архітеїлурними надмірностя
ми''. Ця теза поклала початок масовій кампанії, що завдала непоіфавної шкоди 
історичній забудові міст і сіл України, збереженню їх історично-сформованого 
колориту та особливостей, характерного вигляду окремих квщггалів і вулиць. По 
суті, в ідалася кардинальна зміна концептуальних засад у розвитку містобудуван
ня та архітектури. Основні принципи забудови міст і сіл, що ^ л н  сформовані в 
пд)іод другої світової війни та перші повоєнні роки й декларували спадковість 
історичних традшцй у забудові іиселених пунктів, було відкинуто. Наступні уда
ри спрямовувалися безпосередньо іфоти носіїв цих традицій - пам’яток архітек
тури. На офіційних рівнях починають підніматися питання про недоцільність ма
ти на державному обліку велику кількість пам'яток і висловлюється теза, що до
статньо зберігати пише по кілька зразків об'єктів кожного типу та стилю. Місцеві 
органи влади звертаються з вимогами до керівних інстанцій про зняття з обліку 
сотень перлин української архітектури. Тільки Волинський облвиконком вимагав 
визучити з державних реєстрів 155 об'єктів, переважно ХУІ-ХУПІ ст.”  Не очіїу- 
н яи  офіційних дозволів, пам'ятки руйнували масово - лише у  сер. 50-х рр. було 
знищено 50 видатних архітектурних шедеврів, у тому числі замок XV ст. у 
м. Олика Волинської обл., церкву ХУЛІ ст. у м. Сосниця на Чернігівщині, де
рев'яні храми ХУП-ХУШ ст. у с. Лишня Київської обл. і с. Стенань на Рівнен
щині, ушкальні ю зацькі собори та церкви в центрі ГJyxoвa.“‘’

Свого апогею цей руйнівний процес досяг іид час інспірованої з Москви чер
гової ашіфелігш ної кампанії, початок явсій поклав виступ М. Хрущова на січне
вому (1961 р.) Пленумі ЦК КПРС. У 1961-1963 рр. серією затверджених В. Щер- 
бицьким постанов уряду "з метою упорядіування охорони пам'яток архітектури" 
^ д о  зшгго з державного обліку понад 740 (36%) нитворів старовинного зодчест
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ва, переважно церкви ХУІ-ХУШ ст., з їх наступним використанням на розсуд ор
ганів влади.™ У своїй більшості ці пам'ятки негайно розбщилися або невпішан- 
но перероблялися. Поверненням до подій ЗО - X р. сіфиймаються рядки з інфор
мації, підготовленої тоді облвідділом у справах архітектури Вінницької обл.: "До
датковим вивченням встановлено, що всі культові будавлі, викпквщш з іюєстрів 
пам'яток, молоть бути легко перероблені і використані з любою метою, як свого 
часу були перероблені під палаци культури з ловною зміною вигляду волишні ко
стьоли в Томашполі та Літиеп".'“

У складному становищі перебувала й охорона пам'яток історичних, ^ ж о -  
логічних і мистецьких. З середини 50-х рр. їх облік фактично ж  іфоводнвся. Про 
цілковиту стагнацію свідчать формальні звіти Міністерства культури, за якими 
протягом 1956-1961 рр. кількість облікованих пам’яток лишалася незмінною й 
дорівнювала 29060 одиницям.̂ ® Розпочата в 1963 р. нова паспортизація пам'яток 
позначилася загальним скороченням кількості зафіксованих у державних 
реєстрах об'єктів. У 1964 р. їх налічувалося 22359.*" При збільшевш питомої ва
ги пам'яток періоду Великої Вітчизняної війни та історико-революційних 
пам'яток помітним було значне скорочення кількості об'єктів, що відбивали до
жовтневу історію України. Наприклад, кількість пам'яток історй юзацгва на 
Вінниччині скоротилася в 7 разів - з 42 до 6  об'єктів."’

Незважаючи на зростання су*упного національного доходу У фаїни та 
збільшення державного бюджету, обсяги асигщ^вань на реєсгращю та відбудову 
пам'яток практично не змінювалися. Протягом 50-х рр. щодо історичних, ^х ео - 
логічних і мистецьких пам'яток вони не перевищували 1,19-1,4 мли. крб. 
щорічно. На пам’ятки ^хітектури в 1954-1958 - х рр. було асигновано 7,38 млн. 
крб. при мінімальній потребі 15,3 млн. ірб ., та й  ці кошти було освоєно лише на 
50 %. Між тим, для забезпечення у повному обсязі хоча б нонсерваїцйних та пер- 
шочвргових робіт на 400 об'єктах, що вимагали невідкладного втручання, не
обхідні ^ л и  асигнування в обсязі 140 млн. ірб.*“  Справа діншла до того, що на 
1962 р. у державному бюджеті взагалі не передбачалися кошти шремоигно-рес- 
тавраційні та відбудовчі роботи на ігам'ятках архітектури.“”

Я к наслідок, на початку 60-х рр., за офіційними даними, липю 74,4 % за
реєстрованих ттам'яток історіц археології, мистецтва перезвали  в задовільному 
стані. При цьому з 7027 пам'яток аржології лише 120 (1,6 %) зберігалися належ
ним чином.*® На Вінниччині було зруйновано будинок, в якому жив М. Леонто- 
вич (с. Макарівці), а через мoгиJty видатного композитора проторували дорогу 
ван-тажні автомобілі. На Полгавтцині розібрали церкву в с. Гогояево, пов'язану з 
історією сім'ї та життя М. Гоголя та саь^ садибу письменника, даду В. Королен- 
ка на X Хатки. Руйнувалися древні городища в Коростені "Нсатюлі Скіфському" 
побли^ Сімферополя, Пантикапею у Керчі, Ольвії на Мшолзавтщші. У занепаді 
перебувало більпгість пам'яток тфхітекіури. З 1649 пам’яток 316 погребувало 
невідкладних заходів щодо консерватцї, а понад 500 - ремонту. Серед ^туйнова- 
їшх у ці роки архітектурних шедеврів - трапезна Микшьського шпитального мо- 
ІШСТІфЯ в Києві, Тфоїцькин собор у Глухові, дзвінипд П 'ягншйкої церкви в 
Чернігові, ансамбль караван-с^аю  в Білогорсьту, палац Воронцова в Одесі, де
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рев'яиі церкви в с. Велика Устя на Чернігівщині, с. Долина на Івано-Франківнрші, 
с Сі!няві, с. Пищики, с. Острійки на Кшвщині та ін. В аварійному стані перебу
вали споруди Мгарсьгого монастиря на Полтавщині, Вндубицького - в І&єві, 
Спасо-Преображенського - в Новгороді-Сіверськон^, монастиря-форгеці в с. 
Щцгоряни на Тернопільпщні, садиба в Каяанівці на Чернігівщині, Кафедральний 
собор у /^пропетровську та безліч інших перлин архітектурної спадщини.

Зміна політичного керівництва СРСР і пов'язаний з нею короткий період де
мократизації мали відчутний вплив на подальший розвиток охорони пам’яток. 
Участь у міжнщюдній кампанії щодо збереження історико-іугльїурної спадщини 
1963-1964 рр. супроводжувалася створенням спеціальних організаційних 
комітетів на всіх щаблях органів влади, проведенням оглядів стану, умов охорони 
та вюзаристання пам'яток. У цей час на їх захист активно виступила гро
мадськість кршіш, іричупщй стан пам'яткоохоронної справи став предметом роз
гляду загальносоюзних державних органів. У тому числі в 1965 р. на пленумі на
уково-методичної ради охорони пам'яток тультури при Міністерстві культури 
СРСР ^ л о  іфитично розглянуто ситуацію, що складалася із збереженням істори- 
ко-культурної спадщини в Україш.‘® Питання охорони пам'яток розглядаються 
українським урядом, який 20 лютого 1967 р. затвердив постанову, спрямовану на 
п поліпшення. У серпні наступного року стан і завдання охорони пам'яток 
аналізувалися на засіданні Президії Ради Міністрів УРСР.

У грудні 1966 р. відбувся установдий з'їзд 'йраїнського товариства охорони 
пам'яток історії та культури, наступного року було затверджено його статут.

Створення добровільного товариства охорони пам'яток стало видатною 
подією пам'яткоохоронної справи в Україні. Вперше за повоєнні роки зчраїнська 
громадськість отрикшла можливість реально впливати на стан охорони пам'яток 
у цілому та втручатися в події в разі виникнення небезпеки існуванню конкрет
них об’єктів історико-іультурної спадщини.

У цей час починає відновлюватися система державних пам'яткоохоронних ор
ганів. У пггатах обласних відіцлів у справах будівництва і архітектури та облас
них, Київського та Севастопольського ійських управлінь їуль'у'ри ^ л о  введено, 
відповідно, посади інспектора та старшого інспектора. При Кнївсьиому держав
ному історичному музеї почав діяти н^ково-методичний відділ з охорони 
пам'яток. Згодом відділи охорони пам'яток було створено при історичних та істо- 
рию-краєзнавчих і^гзеях у всіх областях України.

У кішц 60-х рр. союзні інстанції затвердили рішення іфо підготовку багато
томного Зводу ііам'ягок історії та культури народів СРСР, складовою якого мав 
стати Звід пам’яток України Тож з метою покращення обліку та пропаганди істо- 
рико-вульїурної спадщини уряд УРСР доручив Мініст^ютву культури та Держ- 
^ д у  України підготувати уточнені списки пам'яток з анотаціями та разом з Ака
демією нщтс України та Комітетом по пресі при Раді Міністрів УРСР видати ба
гатотомний кагалог-довідник. Ця праця мала вийти друком протягом 1971-1975 
рр.“  ̂Даному завданню підпорядковувалася й нова паспортизація пам'яток, запо
чаткована в 1972 р. на основі уніфікованих форм обліку.
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у  1968 р, Держбуц України затвердив реєстр старовинних міст, селищ і сіп 
УРСР, що мали історичне значення. Він налічував 306 населених иутікгів, проек
ти забудови яких мали узгоджуватися з органами охорони пaм‘ягoк.^“ У  1976 р. 
український уряд оголосив перелік стародавніх малих і середніх міст та інших 
населених пунктів, що мали пам'ятки історії, Ефхеології, місто^щування та 
^хітекіури  й погребували особливої уваги щодо збереження їх історичною ви
гляду. До переліку було ВКЛЮЧЕНО з 9 населених пунктів 15 областей України. Пе
реважно це буїш літописні давньоруські центри, декілька ст^юдавніх міст антич
ної доби та міст періоду розвиненого феодалізму.“’ Ще в 60-ті рр. Рада Міністрів 
УРСР ухвалила рішення про створення ісгорико-іульїурних заповідників на о. 
Хзртиця, що мав увічнювати історію українського козацтва, та в Чернігові. Пе
редбачалося створення заповідників у  Севастополі, Львові, луцьку, Кам’янці- 
Подільському, Новгороді-Сіверсьюму, Білгороді-Двістровськоіу, створення му
зеїв нфодної архітектури та побуту просто неба в Києві, Переяславі-Хмельниць- 
кому, Львові та Ужгороді.“'*

Збільшилися обсяги реставраційних робіт на пам'ятках гфхггекгури. У 1967 р. 
їх було виконано на суму 3,8 млн. крб., у 1968 р. - 4,5 мли. *рб., у 1969 р. - 5,4 
млн. крб., у 1970 р. - 6,5 м ла іфб. Перспективним планом на 1970-1975 рр. перед
бачалося здійснити роботи на 609 пам'ятках на сум^' понад 30 млн. крб.“’ В Ук
раїні було за-початковано іщоведення громадських оглядів охорони пам'яток, під 
час яких проводилися упорядковування та ремонт об'єктів історико-культурної 
сітадщини, перевірялися умови їх зберігання. Зокрема, у 1969 - 1970 - х рр. було 
відремонтовано, реставровано та упорядковано 15 889 пам'яток“*

Отже, у сер. 70-х рр. в % раїні сформувалася система охорони пам'яток. Вона 
грушувалася на засадах відомчого розподілу пам’яток між Міністерством культу
ри (історія, археологія, моїотленгальне мистетггво) та Держбудом (^хітекіура та 
містобудування). Загальна відповідальність за їх збфеження покладалася на Ра
ду Міністрів та відповідні обласні, місьіа, районні ради трудящих. Проте вже на 
цей час, незважаючи на окремі досягнуті позитивні результати в стфаві охорони 
пам'яток, стали очевидні загальні недоліки організації пам’япюажтронної роботи

Вже на початку цього позитивного процесу в Україні розгорнулася чергова 
кампанія "полювання на відьом". Під традиційним гаслом "боротьби з ук
раїнським буржуазним націоналізмом" нещадно придушувалися всі п^ю стки де
мократизації та національного відродякння 60-х рр. Не обмищтш вона й пам'ят
ки України. У жовтні 1972 р. Політбюро ЦК Компартії України піддало розг- 
роАогій критиці діяльність Українського товариства охорони пам'яток історії та 
іульїури, засудивши "факти захоплення старовиною, її ідеалізацщ некритичного 
ставлення до архаїчних форм у побуті та звичаях". Пам'яікоохорояиа іщаця спря
мовувалася в русло увічнення та пропаганди "революційних і трудових традицій, 
братської дружби нфодів СРСР" тощо.™ На озброєння ^ л о  взято негласний 
принцип^ за яким кількість пам'яток дожовтневого періоду України не повинна 
^ л а  перевищувати 30 % від загальної кількості облікованих об'єктів. Було зірва
но програми створення ряду заповідників, насамперед, Хортицького, видання ка- 
талога-довідника по пам'ятках Укрщни, програму реставраційно-відбудовчих
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робіт. Коїпти спрямовувалися на спорудження пам'ятників В. І. Леніну, числен
них пам'ятних знаків і меморіалів, присвячених боротьбі за встановлення ра- 
дянсьшї влада та подіям Велиш ї Вітчизняної війни. Реальні ж  об'єкти - пам'ятки 
історії, археології, архітектури та мистецтва лишалися бездоглядаими. іік  
наслідок, з 1346 пам'яток архітектури, що перезвали на обліку в сер. 70-х рр., 
479 вимагали невідкладних заходів щодо ремонту та консфвації. У занепаді пе
ребувало більшість споруд на території Києво-Печерської лаври, було знищено 
костьол XVI ст. у с. Луків Волинської обл, Вірменська башта XVI ст. у  Кам'янці- 
Подільському, торгові ряди поч. Х К  ст. у Білій Церкві, церква з дзвіницею поч. 
XIX ст. у с. Сергіїв Чернівецької обл., кенаса поч. XIX ст. у Лущ.ку та ішпі пам'ят
ки.™ Катастрофічних масштабів досягло руйнування аржологічних пам'яток. На 
Черкащині ^ л о  розорано 113 їурганів з 226 облікованих, на території Київщи
ни, Полтавщини, Сумщини, Хмельниччини зруйнувано 16 давньоруських горо
дищ.™

Найсерйозніші негативні наслідки мала відсутність реальних механізмів, що 
забезпечували зацікавленість місцевих рад у збережєнні історико-іультурних 
надбань. Це не лише стримувало їх ініціативу, а й приводило до прямих порушень 
чинного законодавства. Врахо^чочи, що переважна більшість пам'яток мала ут
римуватися за разц'нок місцевих бюджетів, для органів влади об'євливно 
вигідною була ситуація, коли на їх терш орії реєструвалося якомога менше 
об'єктів, що мали історичне або культурне значення.

Ситуація ускладнювалася розподілом безпосереднього керівництва охороною 
пам'яток між окремими відомствами. Характерними були неузгодженісгь дій, 
розпорошеність кадрів і коштів, низький адміяістрагивно-ііравоний статус ор
ганів ожрони пам'яток. Злочини проти об'єктів історико-культурної спадщини 
лишалися безкарними. Протиприродним було покладання охорони архітектурних 
об'єктів на Держбуд України, що одночасно вирішував завдання проектування та 
здійснення забудови міст і сі.л. Безпосереднім наслідком цього була неспро
можність інспекторів охорони пам'яток і відповідного відділу цього ВІДОМСТЖі 
протистояти тисїу керівництва та захиіцати історичне середовище від посягань 
"манкуртів" від фхітекіури, готових, за виразом В, Білоконя, "вдувати на 
кістках рідного батька". Очевидним стада необхідність у створенні єдиного орга-

охорони пам'яток.

Практичний досвід висвітлив і суттєві прогалини у фінансуванні та матеріаль
но-технічному забезпеченні охоронних заходів. Бюджетні асигнування виділяли
ся лише на об'єкти, що не пере^шалн в орендному використанні. При цьому во
ші не відповідали реальним потребам за своїми обсягами, а їх безлімітний харак- 
т ф  в умовах централізованого розподіда^ матеріальних ресурсів не дозволяв сго- 
ристагися ними ефективно, приводив до тривалих довгобудів. Виробнича база ре
ставраційних робіт також ніяк не відповідала їх  завданням. Оплата рестав- 
раційшіх робіт відповідно до затверджених тарифів ^ л а  значно меншою, ніж 
звичайні будівельні роботи, що призводило до відплив кваліфікованих кадрів. З 
іншого боку, більпгість орендарів не мала у своєму розпорядженні юштів на за
безпечення ремонтно-реставраційних і відбудовчих хюбіт або не бажала їх ви-
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трачаги з цією метою, експлуатуючи пам’ятки до їх руйнування.

Негативні наслідки мала комуністична ідеологізація пам'ягиюзюронної спра
ви, що не лише позначилася на формі та змісті охорони історико-їультурної спад
щини, а й  приводила до масових руйнувань пам'яток, викреслювала з свідомості 
українського народу цілі пласти його шлекгивної пам'яті.
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2. ЗАКОНОДАВЧІ ТА ОРГАШ ЗАЩ ЙШ  ЗАСАДИ  
ОХОРОНИ ПАМ 'ЯТОК ТА 

ОСНОВНІ НАПРЯМ КИ ЇХ  ЗДІЙСНЕННЯ

Семидесягі роки в житті к р а їн и  ознаменувалися новим наступом тоталітгф- 
ного режиму в усіх сферах культури. У пам'ягкоохоронній справі ці роки прой- 
пши ігід знаком виконання Постанови Політбюро ЦК КП України "Про роботу 
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури" (що віщодовж де
сятиліть зберігалося під грифом "цілном таємно") від З жовтня 1972 р. Ця поста
нова стала своєрідною відповіддю на громадські ініціативи 60-х рр., спробою ре- 
жшгі}̂  взяти їх  під СВІЙ контроль. У  ній давалася чітка установка діяльності усім 
державним і громадським організаціям у  цій сфері. Зощ)ема ставилися завдання:

-  посклити пропаганду пам'яток історії та іультури серед населення, постійно 
дбати про її "паргійщг спрямованість і підвищення ідейно-теоретичного рівня". 
Особливу увагу звернути на популяризацію пам'яток соціалістичної доби, 
пам'яток і реліквій революційної та трудової слави радянського народу ;̂

-  актявізуваги роботу щодо виявленш^ реставрації та збереження пам'яток, 
передусім, пов'язаних з героїюю Великої Жовтневої соціалістичної революції та 
Велию ї Вітчизняної війни, соціалістичного та комуністичного будівництва.*
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Таким чином, ^ 'л о  зноїу запроваджено свофідний "селекційній відбір" куль
турної спадщини, що, зрештою, призвело до втрати багатьох пам'яток археології, 
архітектури та історії. На хвилі дешративного оновлення радянського законодав
ства та іфийняття нової KoHCTHTjTtiï, почали розроблятися нові нормативні акти 
про охорону пам'яток історії та культури.

Прийняттям Закону про охорону іультурної спадщини партійно-радянське 
керівництво іфаїни намагалося, перш за все, зменшити запал пристрастей навко- 
лй непоіфавних втрат тультурної спадщини, сіф яіуваги енергію інтелігенції ре
спублік СРСР на обговорення проекту Заюну та викликати сподівання на втілен
ня його подожзнь у життя. Крім того, це робилося для пояішпення імідну СРСР 
на міжнародній арені. В ф іо  згадати, що на той час мався досвід прийняття тако
го законодавства в інших соціалісгичних країнах: ЧССР (1958); ПНР, УНР (1963); 
НДР (1975).’ Тому, враховуючи різні фактори, в червні 1976 р. Рада Мпгістрів 
СРСР внесла на розгляд Президії Верховної Ради СРСР проект Закону СРСР 
"Про охорону та використання пам'яток історії та культури".

Піюекг Закону обговорювався на сторінках преси, в державних зтаановах і 
організаціях, громадськістю. Усі рекомендації нашпичувалися в обласних радах і 
згодом наїфавлялися до Президії Верховної ради % раїнської PCP, де мали уза
гальнюватися. У  листі Київської обласної Ради Уфаїнського товфиства ожрони 
пам'ятників історії та іультури до Ефезидії Верховної Ради УРСР "Гфо хід обго
ворення громадськістю Київської області проекту Загону СРСР "Про охорону та 
використання пам'яток історії та іультури" зазначалося, що у трудових годекга- 
вах ^ л о  проведено 1088 зборів, в обговоренні Закону взяли участь 3840 грома
дян. Серед іцюпозицій ^.ли вимоги: створення загальносоюзного товариства; пе
редбачення в Загоні заборони переміщення та знесення пам'яток’

Закон СРСР від 29 жовтня 1976 р. став загальносоюзним законодавчим актом 
про пам'ятки історії та іультури й послужив основою республіканського законо
давства та інших підпорядкованих актів, що регулювали відносини в цій іш узі.

На киконання Постанови Верховної Ради СРСР "Про порядок введення в дію 
Загону СРСР "Про охорону та використання пам'яток icrojaï та іультури" 
Міністерство культури З^аїнської PCP розробило загоди щодо нропаїанди дано
го документу та сформувало робочу групу з щдготонкж вздповідного рес
публіканського Закону.’ Підготовча група розробила загоногфоект і в грудні 1977 
р, його було розіслано мінісгерсгвам і  відомствам ресіублііи , обласним радам 
для ознайомлення та внесення змін і  доіювнень. Наприклад, у зауваженнях 
Міігістерства закордонних справ зазначалось: "Викликає сумшви іювторення 
майже без змін в преам ^лі Проекту всіх тих положень, що стосуються Союзу 
PCP" « у  цілому щюекг отримав схвальні відгуки, ж ча в ряді з^важ ень ставила
ся під сумнів занадто підкфеслена тотожність багатьох патажень із загальносоюз- 
ішм загоном. 13 липня 1978 року Восьма сесія Вергогоої Ради УРСР затвердила 
Закон УРСР "Про охорогу та використання пам'яток історії та культури".’

Офщійні джерела мовчать про те, як важко пробитися дійсж) діповим, 
актуальним іфопозиціям до Закону. Було виявлено спротив навіть фораозпован-
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шо таких дефішщй, як "пам'ятка". Як зазнгнає один із сшвавіорів Заюву 
В. І. Акуленю, тільки завдяки настійливості автора та підтримці деяких істориків 
і мовознавців у Законі було застосовано термін "пам'ятки"."

І хоча в цілоь^ Закони СРСР та УРСР передбачали досить ефективні заходи 
захисту пам'яток, однак у них незадовільно вирішено питання механізму їх ре
алізації." Кошретизувага їх у відповідних ігідзаконних актах повинні ^ л и  Рада 
Міністрів та Міністерство культури СРСР. Але відповідне "Положення" ^ л о  ух
валено лише через шість років - 16 вересня 1982 р.“, а інструкція Міністерства 
іультури СРСР щодо обліідг, охорони, реставрації та використання пам'яток 
історії та ід'льїури - у 1986 р., себто після 10 років від дня ухвалення Закону. Та
ким чином, шдзаконні акти готувалися роками, в результаті чого республіканські 
органи було позбавлено можливості самостійно віфішити будь-яке питання. То
му Закон перетворився на декларацію, а не керівництво до дії, а саме поняття охо
рони пам'яток {ультури в суспільстві підмінилося т. зв. ленінським планом мону
ментальної пропаганди.“

На зламі 70-х років розпочався процес поглибленого осмислення 
взаємозв'язків людини та природи, впливу культурного середовища на формуван
ня особистості Академік Д. С. Лихачов у 1979 р. ввів термін "ею лоіія культури", 
яким поставив зн ж  рівності між культурним і  гфиродаим середовищем. І це ма
ло важливе значення для розуміння загальної концепції культурної спадщини. На 
думку Д. Лихачова, людина є невід'ємною часткою природи і відповідно "вшю- 
іуегься в певному, сформованому впродовж багатьох віків культурному середо
вищі, непомітно і^ираючи в себе не лише сучасне, але й минуле своЬс І!q;)eдкiв. І 
якщо природа необхідна людині для її біологічного життя, то "іультурне середо
вище також необхідне для її духовно-морального життя, для її духовної осадлостт, 
для її прихильності до рідних місць, для її моральної самодисципліни та соціаль
ності".'̂  У  суспільстві почало зростати усвідомлення необхідності збереження 
культурної спадщини й оволодіння національним культурним надбанням, що 
сприяє розвитку гуманізму та моральності, та розуміння національної культури 
як частини світового культурного процесу, складової загальної світової культу
ри.*" У наступні роки ці тенденції розппфювалися, доповнювалися новими акцен
тами, особливо після аварії на Чорнобильській АЕС. У іублікаціях зтраїнських 
авторів з'являється термін "екологія пам'яті", що знаходить своє концешуальне 
обтрушування у публікаціях Д. І^линяка, який заважував: "Поняття "екологія 
мислення" народилося в наш час і, як кожний новий термін, потребує уточнення 
й перевірки жаалям. Це не просто стосунки людини з прщюдою. Це націлений в 
майбутнє духовний наступ і нерозривно пов'язаний з минулим, це - відчуття 
бахьківпщнк в найглибшому, найщемкішо!^ ро:у^мінні цього слова. Невід'ємне 
од того, що можна назвати "екологією пам'яті". Любов до землі, високий спадок, 
що його залишили твої пращури та краса земна - найірапщй пам'ятник людським 
діянням."*''

з  почагіу 80-х рр. фактично було порушено усталену схему рот та значення 
іультурної спадщини, за якою вона повинна % ла сз^^гувати лшпе комуністично
му вихованню особистості, і запроваджено більш широке іуманістичне бачення
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її вішиву. Введенням поняття "національні культурні надбання* не тільки підри
валися основи офіційної ідеології^ що пропагувала т. зв. спільноту "радянський 
народ", а й наголошувалося на своєрідності та необхідності збереження саме 
національних їультур.

Політика гласності та демоіфатизації суспільства, що ознаменувала друту 
пол. 80-х-поп. 90-х рр., х^акхеризувалася новими тендешцяьіи в пам'ятаоохо- 
ронній справі, серед яких слід відзнаяиги зміни пріоритетів у  гат^зі культури та 
культурної спадщини (орієнтація на пріоритет культури, а не політики, заміну 
"класового підходу" пріоритетом загальнолюдських цінностей); посилення р у ^  
громадськості за збереження ігаціональиої культури, її своєрідшклі та неповтор
ності, увічнення національїшх героїв і відбудову пам'яток гфхітектури, історії, 
пов'язаних з історичним минулим уфаїнського народу. Розпочався процес зміни 
цінностей у суспільстві. При цьоііу характерною є теїщешця {узд' в напрямку від 
визначення цпшості та необхідності збереження окреьшх, найбільш важливих з 
Ідеологічного та кгаціонально-пагріоткічноіо погляду пам'яток до поступового 
розширення цього вола та включення до нього дедалі більшої кількості ма
теріальних залишків мшдглого та історико-культурного середовнша в цілшу. По
ступово формується усвідомлеїшя необхідносіі збереження цілісних історико- 
культурних комшіексів. Заповідними стакоть уже не тільки окремі важливі пам'ят
ки (церкви, палаци, меморіали, ^дишси, архітектурні ансамблі, місця історичних 
подій), а й усе ото’шння - ^ли ц і, квартали, райони міста і нарешті - цілі міста.‘’

У розглядуваний період кардинально змінилися кюкщешуальні підходи до 
щюблеми оторони, збереження та використання культурної сшдщини. А ж  якщо 
в теоретичних підходах віфодовж 80-х - поч. 90-х рр. відбувалися принципові 
зміни, то практична сфера пам'яткоохоронної справи щюдовжувала залишатися 
усталеною.

Одним з ваяслнвих державних заходів у  справі збереження історико-іультур- 
них надбань є державкшй облік пам'яток, що є вихідною ланкою роботи щодо збе
реження та використання культурної спадщини. Проте історичний досвід у про
веденні державного обліку пам'яток в Укршні досить повчальний, тону що жюд- 
іу  з розпочатих ішспортизацій за часів радянської влади (1919,1926-1928,1946- 
1948, 1953-1955, 1963-1969, 1972-1973 рр.) з різних причин ве було завершено. 
Усім їм, певною мірою, був притаманний пропаганднстсько-кампанійський 
підхід, що негативно позначалось іа  наступних правоохоронних заходах.*"

27 березня 1972 р. Міністерство культури СРСР видало наказ "Про введення 
єдиної уніфікованої форми обліку пам'яток історії та культури народів СРСР". На 
виконання цього и акау  в У фаш і 10 жовтня 1972 р. ухважш) спіяьщ ' постанову 
колегії Міністерства ^адтури. Д ерж аву УРСР та Щюзидії УТОШК "Про вве
дення єдиної уніфікованої форми обліку пам’яток ісгоріі та культури в УРСР", у 
відповідносгі до якої облікову документацію передбачалося шщаїн до Міністер
ства культури СРСР на пам'ятки союзного значення у першому півріччі 1974 р , а 
місцевого зн ж н н я  - у  1975 р. На 1 січня 1974 р. в Уфю иі під охороною держа
ви перебувало 34705 пам'яток.” Однак, лише в грудні 1975 р. облікову докумен
тацію на 432 пам'ятки союзного значення було подано до Мішстерсгпва культури 
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СРСР, а на 1660 пам'яток, республіканського значення - у  1 півріччі 1976 р .“ Пас
портизація пам'яток місцевого значення проводилася ще більш повільно й затяг
нулася більш, ніж на десять років. За 1972-1975 рр. в Україні виявлено й обліко
вано 11603 пам'ятки,” а за наступні чотири роки (з 1976 до 1980) було підготов
лено піе понад 7 тис. паспортів і облікових карток на 13 тис. пам'яток історії та 
ку^лыури.“

Упродовж 80-х рр. неоднора;юво приймалися рішення про додаткове взяття на 
облік пам'яток, тобто державний список розширювався Активізації даної роботи 
сприяло прийняття рішення колегії Міністерства іулиури та Президії правління 
УТОШК про підготовку Зводу пам'яток історії та культури Української PCP від 
25 листопада 1982 р. Одним із її етапів стала підготовка каталоіу-донід ника "Па
мятники истории и культуры Украинской ССР" (К., 1987, 736 с.), що значно ак
тивізувала облікої^ роботу в областях. Станом на 1 січня 1983 р. у республіці у 
зв'язку з шдготовїюю каталогу-довідник? було виявлено 5482 пам'ятки, взято щц 
охорону 1162, запаспортизовано 1002. Виконано звірку облікової документації зі 
списком пам'яток, що перебувають на державній охороні.'̂ ' У  цшо\ог до каталогу 
було внесено 147 вніщавлень і уточнень, що викликалося виявленими неточнос
тями.

Значний вплив на збереження історижо-кульїурного середовища регіонів і  ре- 
сіу'бліки в njnoity має якісний стан пам'яток відповідно до типологічних особли
востей облікованої спадщини. У другій половині 70-х - поч. 90-х рр. хоч і  відбу
валися певні зміни у ш нцетуальних підходах до охорони та збереження культур
ної спадщини, все ж  ідеологічного диктату в цій сіфаві не було подолано, І саме 
з цієї причини не бралися на облік пам'ятки українського козацтва, національно- 
визвольної боротьби українського народу за свою незалежність, могили видатних 
політичних діячів України (різних історични± періодів), ЦВИНТЩЇІ - вони не тільки 
перебували у занед^іаному стані, а й нерідко стиралися з лиця землі, нищилися в 
ході новобудов. Таким чином, фальсифікувашся сама сутність української куль
тури, її велич і внесок у загально-світовий розвиток. "На чільне місце висувають
ся несуттєві її сторони та другорядні діячі української культури, як правило, зрад
ники та колжборанти, а дух класичної спадщини зведено до шабльованих і спо
творених, але потрібних окупантові трактувань та оцінок".“

Такими "експлуатованими" темами та пам'ятками на їх  честь стали "Перея
славська рада 1654 р.", "Велика жовтнева соціалістична революція і громадянсь
ка війна", "Велика Вітчизняна війна". Впродовж усього періоду просліцковується 
тенденція до погаибдвння диспропорції між окремими категоріями пам'яток, що 
брались на облік у республіці. У 1977 р. в Україні нараховувалось понад 47 тис. 
пам’яток, серед яких близько З тис. - пам'ятники Лєніву та близько 1 тис. - видат
ним діячам комуністичної партії та держави, героям Жовтневої революції та гро
мадянської війни, майже 27 тис. - героям і подіям Великої Вітчизняної війни, 
1346 - архітектури, більше 10 тис. археології.“  Менш як за 10 років події Великої 
Вітчизняної війни було увічнено в 43 тис. (1986 р.) пам'ятників, що складало 
8 6  % загальної кількості всіх пам'яток історії та 50 % від усіх пам'яток, що були 
на обліку в ресіубліці. Пам'ятки виробничої та трудової діяльності, техніки,
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суспільного та державного устрою, класової боротьби та революційного ру>^, на
уки та ^л ь іу р и  складали 14 % від загальної кількості облікованих пам'яток.^ 
Пам'ятників Леюву налічувалося вже близько 5 тис. (наприклад, у Харкові на 
обліку перебувало більше ЗО пам’ятників). У ряді регіонів на облік бралися лише 
пам'ятки радянського часу.

Не вирішено було й проблему запровадження єдиної автоматизованої системи 
"Пам'ятник", створення якої до 1990 р. планувалося Міністерством культури 
СРСР.

На початку 90-х рр. в Україні на державному обліїу пере-^вадо 121801 
пам'яток, у  тому числі: історії - 53501, археології - 52800, ф хігекіури - 7251, ми
стецтва та монуменгалістики - 8249 (1992 р.).^ Порівнюючи кількість пам'яток в 
Україні з іншими їфаїнами (в Англії - 418 тис., Польщі - понад 400 тис., СІЛА - 
740 тис.)“ , бачимо, що кількість об’єктів, що становлять культурну цінність, в Ук
раїні значно менша. І це є свідченням не тільки того, що наша дфж ава втратила 
в плині часу та від планомірних руйнацій за часів тогалітфного режиму жачну 
частищ' свогі культурної спадщини, а й того, що перед дослідниками й органами 
охорони пам'яток стоїть вельми складне завдання виявлення, облікування та збе
реження ще не втраченого. За попередніми пцфа^дтшами спеціалістів Київського 
н^іюво-дослідного інституту теорії архітектури та містобудування в Усраіні не 
обшковано близько 75 відсотків об'єктів адхітеоктури, що становлять культурну 
іцншсть і ш тре^ю ть охорони”

У Радянському Союзі існував поділ пам’яток за ступенем їх історичної значи
мості на пам'ятки союзного, ресщгбліканського та місцевого значення. Із загаль
ного числа пам'яток Уі^іаїни у 1976 р. - 45957, союзного значення ^ л о  - 432, ре- 
слубліканського-1660,“  решта місцевого. З-посеред першого ступеня визнанали- 
ся пам'ятки, що мали всесвітнє значення для розвитіу культури - вони вносилися 
до реєстру всесвітньої культурної сладщшш. у  1990 р. до цього списку (що має 
339 кудьтуркшх і природних об'єктів), занесено й рад пам'яток укфаїнської куль
тури, зокрема Софійський собор, Києво-Печерську лавру.“  Однак, список 
пам'яток ї^ а їш с , що мають загальнолюдське зтачення, ки нашу думку, має бути 
розширено, завдання тітьки - донести до світової громадськості велич і ступінь 
збереженості нашої культурної спадщини. Цьому має сприяти зашчаткаований 
Міністерством культури У ^аїни  та ікшіими компетентними органа&ш Національ
ний реєстр історико-культурної спадщини України, робота над яким розпочалася 
в 1994-1995 рр.

Одним із визначалькшх чинників у формуванні державної полгаїки в сфері 
збереження культурних надбань є фінансування. А оскільки в Радянській Україні 
пануючою формою власності ^ л а  державка і пам'ятки культури перебували у 
державкгій власності, то, відповідно, і кошти кіадходили спочатку :шше із держав
ного бкоджету, а з часів утворенкія УТОШК (1966 р.) фінансування відбувалося й 
за участю цієї громадської оргаїгізації. Протягом 70-х - поч. 90-х рр. частка дер
жавного бюджету на культуру в СРСР складала 1,2 відсотка. Спроби у 1990 р. 
діячів культури для нормального фінансувакшя цієї сфери збітьшнти асигнуван- 
ім  до З відсотків не мали успіку.“
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Така ж  схема вцщлень коштів у межах 1 відсотка була і в державному бюджеті 
України. В цілому в Радянському Союзі витрати державних коштів на ремонт і 
реставрацію пам'яток у другій половині 70-х - 80-х рр. складали в середньому 100 
млн. ^ б . на рік. У 1990 р. птанувалось досягти 300 млн., а до 2000 р. - 500 млн. 
іфб.’  ̂В Україні впродоїж цього часу щорічно ввділялося з бюджету лише 3-5 
млн. крб. У 1988 р. вперше виділили 1 0  млн. кщ)бованців.“ Певною мірою ця си
туація пом'якшувалася за рахунок орендно-охоронних договорів, на підставі яких 
планувались видатки по окремих відомствах. Загальна сума каліталовкладзнь на 
пам'яткоохоронні заходи складається із коштів республіканського бюджету, 
УГОПІК, відразувань від туризму, орендної плати, коштів місцевих Рад, фондів 
підгфиємств і юлгоспів (останні витрачалися в основному на спорудження та ре
монт меморіальних дошок і пам'ятних знаків).

Так, у 1980 р. у Чернігівській обл. при виконанні обсягу робіт на 900 тис. ірб. 
різні джерела складали, кошти республіканського бюджету - 300 тис. крб., 
УТОШК -147 тис. врб., вігфаоування від туризму -16  тис. крб,, орендна плата - 
200 тис. крб., кошти місцевих Рад - 200 тис. їфб.” У 1977 р. з різних джерел на 
ремонт, реставрацію пам'яток ^ л о  використано 13,5 млн. крб., у 1978 р. - 15,6 
млн. *5)6 ., 1979 - 18,8 млн. крб., у 1980-85 рр. - 123 млн. крб. (тобто по 20 млн. 
крб. на рік).** В цілому спостерігалося відносне зростання асигнувань на снра^ 
охороїш пам'яток. Разом з тим, це не може % ти об'євливним показником 
поліпшення стану істориш-їультурних надбань у республіці, тому що саме в ці 
роки під тиском громадськості державні органи влади змушені були браги на 
облік не тільки пам'ятні знаки, меморіальні дошки, а й занедбані роками пам'ят
ки містобудівної архітектури, іу^льтові споруди, що потребувало значних коштів 
на ремонт, реставрацію та консервацію. Коштів, що виділялися з республікансь
кого бюджету і  ̂ л и  забезпечені матеріально-технічними ресурсами, не вистача- 
ж). Про це неодноразово повідомлялося керівним органам республіки обласними 
Радами. Так, в одному з листів Львівської обласної Ради зазначалося; "Із рес
публіканського бюджету щорічно видаляється лшпе 200-300 тис. крб., а необхідно 
на ремонт, реставраїцю та консервацію пам'яток архітектури області до 500 тис. 
крб.".'̂

І^ ім  того, існуючі потужності 10 (1986 р.) міжобласних спеціалізоБаних на- 
уваво-реставраційних виробничих майстерень і дальніщь задовольняли потреби 
рестаграції лише на 10-15 %. При ц ь о ^  обсяг робіт реставраторів на 1986 р. у 
14,5 млн. крб. забезпечувався лімітами та матеріалами лише на 4 млн. *5)6 .’® А це 
означало, що навіть видалені кошти не могли бути освоєні реставраторами та 
^дівельниками У листі Держплану СРСР до РМ УРСР від 24 лютого 1987 р. -за
значалось; "... виділити, починаючи з 1988 р,, матеріально-технічні ресурси рес- 
тащтатцйннм оргаїгізаціям на весь обсяг робіт щодо пам'яток, незалежно від дже
рел фінансування; затвердиш у  1987 р. норми витрат матеріально-технічних ре
сурсів на 1 ш и . *5)6 .; встановити 18 квітня Міжнщ)одний день охороїш пам'яток 
історії та культури; ЦСУ СРСР встановити з 1 січня 1988 р. статистичну звітність 
стосовно ремонтно-реставраційних робіт".’"

Починаючи з 1980 р., реставраційш роботи на пам'ятках архітектури здійсню-
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валися в республіці виробничими майстернями Держбїтіу в Києві, Львові, Чер
нігові, Одесі, Сімферополі, Кам'янці-Подільсьиому, Сумах і двома госпрозрахун- 
юними дільницями в Х укові та Луцьіу. Підсумковий щорічний обсяг робіт зріс 
з сер. 70-х до сер. 80-х рр. з З млн. крб. до 11 млн. крб. Але це лише на 15-20 % 
задовольнило потре^.” Основними недоліками у цій справі було незабезпечення 
коштів лімітами, що гальмувало ремонтно-реставраційш роботи, розпорошення 
реставраційних робіт по різних об'єктах, недостатня кваліфікованість реставра
торів, безгосподарність, розбазарювання ( а іноді прямі іфддіжки) матеріально- 
технічних ресурсів. Так, Чернігівська реставраційна майстерня Держбуду УРСР 
на об'єктах області мала в  1978 р. 778 тис. їрб ,, що ^ л о  розподілено на 23 
об'єкти, 1979 р. - 807 тис. крб. - на 19 об'єктів; 1980 р. - 732 тне. іф6 . на 22 об'єкти. 
У  Київській обл. зусилля реставраторів були зосереджені на 15 об'єктах.” А як 
наслідок - роботи ш  жодній з пам'яток ке було завершено. Львівська обласна Ра
да 2 грудня 1980 р. прийняла рішення "Про хід реставрацп іим 'ягок гфхітекіури 
області", в якому наголошувалось, що із 29 планових об'єктів Львівська 
сиеціалізоваиа нг^пково-реставраційиа виробиита майстерня планові завдання ви
конала лише на 13 об'єктах, а на З (м. Самбщ, м. Несгерів, смт. Поморяни) робо
ти навіть не розпочато.““ Пропонувалось створити Львівсьіу обласну науково-ре
ставраційну виробничу майстерню з обсягом робіт до З млн. :^ б ., а на базі 
Львівської КОМПЛЕКСНОЇ архітеїдурно-реставраційної майстерні "З^іф оекгреста- 
врація" - філіал цього інституту й доручити Міністерству фінансів УРСР щорічно 
з республіканського бюджету виділяти на реставрацію ішм'яіок культури до 500 
тис. крб. та виділити ліміти на спецношти".“‘

Варто зазнапиги, що на даний час пам’ятки потерпши не -гільки від недостат
нього фінансування, неналежного рівня реставрації та кожервації, а й від прямої 
безгосподарності. У 1980 р. у Чернігівській обл. не використувалась 41 пам'ятка 
^хітекіури, в Київській - 25, а в цілому у республіці з 2389 облікованих пам'яток 
^хітектури 1252 ^ л и  культові споруди, з яких тільки 448 використовувались 
релігійними общинами, а решта або не використоіуважісь взагалі, або не викори- 
стовувалась за призначенням.“* Більшість %дівєль, якщо і використувалась, про
те належно не €ули доглянуті доброю рукою господаря. Зокрема, у Троїцькій 
церкві в Х укові було розміщено перукарню, на даху пам'ятки росли дерева, в 
Іоанно-Богословській церкві господерювали іфацівники бази "Харківгоспторгу". 
У Миколаївській обл. у церкві діяли відділи Лнсичанського заводу іумотехиічних 
віфобів’’, на Сумищні у Лебединській Троїцькій церкві містився склад зміштор- 
іу, а у колишнього мастіу Хрущова в с. Лихвин - склад міндобрив.““

Серед численних питань, на які впродовж багатьох років настійно звертала 
увагу громадськість У крйіи, були проблеми збереження вигааду історичних міст 
та їх  старовинних центрів, уміле поєднання старої та нової забудов у містах і се- 
іих. Врахоїуючи важливе істориво-культурне значення старовинних населених 
пунктів. Рада Міністрів УРСР 24 листопада 1976 р. затвердила перелік старовин
них міст та інпшх населених пунктів рестубліки, що мають пам'ятки історії, ар- 
жології, містобудівницгва й фхітекіури. У  списку значилося 39 малих і  середніх 
міст, яким налічувалось від 500 до 1000 років і  проведення благоустрою яких ви
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магало невідкладності. За 10 наступних років на підставі постанови вдалося 
здійснити цілу низіу заходів, спрямованих на збереження їх історико-ід^льтурно- 
го середовища Зокрема, з 11 створених за цей нас історико-архітекіурнихтаісто- 
рию-їузп.турних заповідників, 4 знаходяться саме в Переяславі-Хмельницькому 
(1979), Кам*янці-Подшьському (1977), Новгороді-Сіверському (1978), Острозі 
(1985). А в наступні роки їх  створено в Путивлі (1986), Каневі, Чигирині (1989). 
У цей час ^ л о  узгоджено проекти генеральних планів забудови та розвитку Кре- 
мешщ, Києва, Боїуслава, Канева, Василькова, & пагорії, О дака, Сімферополя, 
вдалося іфипиниги руйнівну заі^дову та необг{^гнтований проект забудови 
м. Чернігова.

Однак робота щодо встановлення охоронних зон, зон регулювання природно
го ландшафту та збереження їх  упорядіування іфоводилася надто повільно. 
Повністю її виконано інститутом КиївНДІЛ сігільно з обласною організацією то- 
вфиства ОПІК тільки по Київській обл. Генплани мм. Білої Церкви та Переясла- 
ва-Хмеяьницького на конкурсі генеральних планів отримали перші премії. В 
інших містах цю роботу не було проведено. Наприклад, у Чернігівській обл. у 5 з 
6  старовинних міст не було затверджено схеми охоронного зонування, що були 
розроблені Інститутом містофдування ще у 1979 р., не виготовлені проекти упо
рядкування та б.дагоустрою цих зон. Із 44 розроблених історико-архітектурних 
опорних планів лише 5 ^ л о  затверджено облвиконюзмами, 8  виготовлених 
Львівським філіалом "Укріфоектреставрація" лежали без розгляду по декілька 
років. Наукове досліашЕння пам'яток велося слабо. За період з 1977 р. до 1985 р. 
за даними Міністерства культури в іщх містах і населених пунктах створено ли
ше 7 державних і  23 громадських музеїв.“'̂

Однією з важливих і складних проблем охорони культурної спадщини є ство
рення історико-архітектурних та історико-культурних заповідників. Бо саме в 
умовах заповіарика найбільш плідно віфішуєгься увесь комплекс проблем, 
іюв'язаних із схоронністю пам'яток та їх  використанням. В історичній літературі 
идсутні гаибокі дослідження з питань створення, діяльності таких заповід-ників. 
Досі не проведено порівняльного ан ал із ефективності їх  діяльності щодо вию - 
рнстанн.® пам'яток. Хоча маємо глибокі цікаві статті з проблем оіфемих за
повідників. Проблемі функціонування та дієвості Києю-Печерського заповідни
ка присвячено статті С. Білош ия (надрукована через 12 років після написання),^'' 
М. Брайчевсьюго," С. Калінічева'® Деякі аспекти діяльності заповідників у Пу
тивлі, Новгороді-Оверському, К^іяниі-Подіяьському, Києво-Печерсьюго, на о. 
Хортиця в м. Запоріжжі розіляї^^ у  своїй публікації В. Войналович.'*’ А один з 
дослігщиків іульїурної спадищни В. Вечерський ряд пубшкацій присвятив про
блемам малих міст, встановленню охоронних зон і використанню пам'яток.”  Ба
гато дискусій у пресі (зокрема в "Культурі і житті", "Літературній Уіфаїні") вик
ликала проблема будівництва мосту в м. Запоріжжі через о. Хортицю,̂ ’ доля за
повідника у  м. Каневі,” наболілі та роками не вирішувані проблеми Кам'янця- 
Подідьського” та Качанівки.”

Особливо кількість таких публікацій збільшилась у другій половині 80-х рр. 
Проблеми, що торкаються заповідників, можна розглядага у 2-х аспектах. По-
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перше, це питання, пов'язані з колітюю роботою громадськості (а часом це три
вало роками та десятиліттями) щодо підготовки та прийняття рішень вищими ор
ганами вігади іц)о оголошення комплексу пам'яток заповідником. І, по-друге, 
функціощгвання іх та всі проблеми пов'язані з цим: фінавсування, реставрація, 
ремонт, реюнструкція, консервація, використання пам’яток, забезпечення усіх 
робіт необхідними кадрами. У 1987 р. в УРСР 19 історнко-іультурних та 
істориш-архітекгурних заповідників ; 14 із них підвідомчі МіністерстЕу культури, 
5 - Д єрж ^ду УРСР. У музеях, розміщених на їх території, зібрано більш як 1 змшн. 
експонатів.“ Слід зазначити, що від часу проголоіпення комплексу пам'яток за
повідником, як правило, іфоходив довгий шлях від прийняття рішення до затвер
дження його. А деякі, скажімо історико-іультурний заповідник "Гетьманська сто
лиця" в смг Бапурині Чернігівської обл., стали реалізованими лише в незалежній 
Україні, та й то поки що лише на папері.

Однією з головних проблем заповідників у другій половині 80-х - поч. 90-х 
рр. ^ л а  відсутність на^ково-обгрунтованої концеїщії відродження, використання 
та шляхів реалізації. Про це засвідчує досвід ^бтпщіонування з 1982 р. історико- 
культурного заповідника в с. Качанівці Чернігівської обл. На реставрацію та ре
монт уже витрачено мільйони коштів, але стан сіфав так і не полшпшвся.-'' У 
1993 р. Німеччина виділила на реставрацію пам'ятки садово-пг^жового мистецтва 
та палацових споруд 220 тис. марок. Але поки не вирішено питання подальшої 
долі самої пам'ятки, концепції її виюристання - щюблему збереженості не буде 
вирішено. Хоча уже сьогодні з'являються різноманітні пропозиції щодо викорис- 
тан-ня комплексу пам'яток”

І такі глобальні проблеми, що стоять перед Україною в пам'ягноохороншй 
страві, притаманні не тільки їй. Над ними впродовж десятиліть роздумує гро
мадськість світу, яка для знаходження оптимальних рішень об'єднує свої ̂ си лля 
в міжнародних організаціях. Україна у 1988 р. рагифіїувала Конвенцію про охо
рону всесвітньої іультурної та природної спадщини, створено український 
національний комітет Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць 
(ПСОМОС).

Таким чином, основні зусилля державних інституцій щодо охорони та викори
стання культурної спадщини було зосереджено на обліігу пам'яток, фінансуванні 
робіт щодо спорудження, реставрації, консервації та нгукового дослідження їх, 
полішиення форм роботи щодо збереженості та використання пам'яток через виз
начення переліку старовинних малих і середніх міст та інших населених пунктів, 
що мають пам'ятки історії, археології, містобудівницгва й фхітекіури, створення 
заповідників і  залучення до міжнародних організацій з метою врахування та на- 
і^ття досвіду У цій справі. Поряд із змінами, що відбуваються в суспідьстві у 
ставленні до своєї вультурної спадщини, воно пройшло шлях від критики с т ^ о ї 
системи до необхідності утворення власної незалежної держави, що, на нашу 
думіу, позитивно вплине і на долю іультурних цінностей уіфашсьтого н^оду.
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3. АКТУАЛЬШ  ПРОБЛЕМ И ЗБЕРЕЖ ЕННЯ ПАМ ’ЯТОК  
ІСТО РІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Відомо, що значну частину історичних і вультурних надбань України втраче
но внаслідок, тривалих і  жорстоких війн, цілеспрямованого знищення в часи то
талітарних режимів. Особливо постраждав Київ, про що переконливо розповів 
Тих Геврик.' Але й нині щорічно гинуть сотні пам’яток. Вони гинуть завідяки то
му, що на їх ДОСЛІДЖЕННЯ та збереження виділяються мізерні кошти. Відомо Іфо 
знищення пам'яток "царям та їх  посіпакам" у  ленінські часи, про зруйщ-вання 
пам'яток та їх охоронців під час сталінського тоталігарного режиму, про загибель 
тисяч церков під час антирелігійної хрущовської кампанії. Зараз пам'ятки гинуть 
тихо, без ви ^х ів , завдяки пов:учій бюрократичній бездуховності безбатченків. 
Ця мовчазна трагедія відбувається тому, що "залишковий" іфшщип виділення 
коштів і уваги щодо нерухомих пам'яток став домінуючою тенденщао. їй  нама
гаються протистояти громадські організації, окремі самовіддані траєзнавці. Але 
сили нерівні і пам'ятки зникають. Одні, нерозщукані, ненайдені - в землі, іипті - 
на землі - обшарпані, забуті. За висловом голови УГОШК П. П. Тодочка, вони 
стають заложниками політичних пристрастей і амбіцій, страждають від нашого 
безладдя та безвлад дя. Опоганені меморіальні будинки Т. Шевченка та М. Будга- 
ю ва в Києві, здійснено наругу над могилою Івана Сірка, спалено хату (копія) 
батьків Т. Шевченка в с. Шевченіюве, пам'ятку дерев'яної архЕгектуфи початку 
XVII ст. Миколаївську церкву в Чернівцях та ін.^ Усе це покладає на державу 
відповідальність за збереження історико-кульїурної спадпщни народу для ірий- 
деппгіх поколінь. У цілому охорона пам'яток включає;

-  виявлення, облік і  визначення історико-культурної значимості об'єктів;
-  визначення умов охорони та використання історико-культурної спадпцши; 

встановлення зон охорони й охоронних територій;
-  наукове вивчення та пропаганду історико-культурних цінностей;
-  проведення профілактичних і технічних заходів, спрямованих на забезпе

чення охорони відповідних об'єктів;
-  нонтро.ль за станом утримання, вигористання та іцюведення технічних за- 

ж дів охорони на об'єктах історико-кульїурної спадщини;
-  забезпечення раціональних еюномічних відносин в охзроні та викорис

танні історико-культурної спадщини;
-  законодавче реіулювання та юридичне забезпечення охорони історико- 

культурних цінностей.^

в  Уіфаїні збереження пам’яток історії та культури покладено на державні ус
танови: пам'яток архітектури - Державний комітет Укфаїни у справах містобуду
вання, архітектури та житлової політики, історії, археології, мшуменіального 
мистецтва - Міністерство культури та мистецтв. Навіть один лише поділ їх між 
двома мівісгерствами не створює оптимальних можливостей для збереження. 
Кожне відомство діє за своїми інструкціями: На місцях збереяЕння пам'яток 
здійснюють виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів, ^ к е  впродовж 
часу громадські організації, перш за все Українське товариство охорони пам'яток 
історії та культури, настійно ставили питання про створення Державного комітє-
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ту охорони істориго-кулмурної спадщини, що взяв би на себе єдині функції що
до їх  збереження, об'єднав би зусилля державних і громадських організацій. Ця 
пропозиція активно обговорювалася в пресі і, здавалось, комітет ось-ось буде 
створено. Але "залишковий принцип" і бюрократичні твердині виявилися 
сильнішими. Розмови про утворення комітету тривають.

Досить цікаву пропозицію висущсш у  цьому зв'язку автори концептуальної 
розробки з охорони пам'яток історії та культури.

Держава створює систему органів охорони історико-культурної спадщини, за
сновує Державний реєстр національного культурного надбання, Д ^ж авну пала
ту історико-їультурної спадщини. Фонд охорони та використання історию-іугль- 
турної спадщини утворює Державі^ інспекцію охорони історико-культурної 
спадщини та Державну експертну охоронно-реставраційннх заходів. Діяльність 
щодо охорони історико-і^льїурної спадщшш в % |а їн і здійснює Державний 
юмітет та нідпорядвоваш йому місцеві органи"." Якщо сьогодні за мету ввааати 
збереження та подальше утвердження З^раїни як повноіфавної держави, то 
відверта неувага її першої пострадянської влади до полігичного значення сфери 
культури є однією з головних суперечностей сучасного етапу українського 
суспільства. ПоіфИ всі розмови щодо національно-кульїурного відродження, роз- 
вою утфашської духовності, відтворення українського менталітету, чим просяк
нута майже вся суспільна риторика, реальність політичних дій стосовно культу
ри в  к^ащоку випадку існує у  вигляді ідеологічного міфу про невмирущу турбо
ту влади іфо культуру.’ Це повною мірою стосується законодавства в галузі збе- 
режекшя ігам'яток.

Не може бути дієвого збфеження нерухомих пам’яток історії та культури в 
умовах дії закоку "Про охорону і використання пам'яток історн та культури", що 
^ 0  прийнято ще у 1978 р. Він неефективно діяв в умовах так званого сокц- 
алістичного суспільства. Нкші в незалежній Укршнській державі під час перехо
ду до ринкових відносин його дія фактично припинена Тривалкій час готується 
новий закон, але бюроіфатичні струкіури і, перш за все, Мінісгерство культури і 
мистецтв, відповідці комісії Верховної Ради не поспішають з його іфийняітям. 
Стан подібкшй до утворення Державного комітету охорони історико-культурної 
спадщикш. У май^тньому законі слід передбачити - це особливо акіуально ншгі, 
під час переходу до риктовкіх відносин, - щоб нерухомі пам'ятки історії та куль
тури не кіідлягали роздержавлеїшю та приватизації, ви:учити із землекористу- 
вакшя та іфивагкізації пам'ятки археології. Пам'ятки, що належать до жситлового 
фонду, слід залишити, як правило, в державній або комувнльній власності. Роз- 
держсавленню та приватизації має передувати інвентаризація та оіцнка історич
ної, культурної та загальної балансової вартості таких пам’яток. Нерухомі пам'ят
ки історії та культури, що не ніддягакоть приватизакрї, та земелькгі ділянки, де во- 
кш розміщені, можуть передаватись у довгострокову орекщу. Для запобігання кш- 
щення пам'яток, компенсації вартості відшкодування за нанесену шкоду має бу
ти впроваджена практика обов'язкового державного стра>увашія пам'яток історії 
та культури." Тфеба зазначити, що Україна виділяє на збережешш пам'яток мізеркгі 
кошти не лише щодо їх потреб, а й  у порівнякші з ікшшми країнами. Наприклад,
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у Польщі, що знаходилась у досить скрутному економічному становшці, лише на 
реставрацію церковних споруд у 1990 р. було виділено близько 1 млрд. злотих.’

Одночасно значні гошти під час тоталітарних режимів знаходили на споруд
ження пам'ятників вождям більшовицької партії, революціонерам. Так, в Україні 
було взято на державний облік 5015 пам'ятників лише В. HemiQf, понад 4000 з 
яких виготовлено з нетривких матеріалів, низької мистецьтюї якості. До рес- 
і^^ліканського списку' пам'яток внесено тільки 11 пам'ятників Леніну (у Києві, 
Х ^ю ві, Дшіфопетровську, ЖитоіЯфі, Полтаві, Миколаєві, Львові, Ужгороді, 
Чернівцях, Севастополі, Ялті.®

Таким чином, виділяючи на збереження пам'яток мізерні кошти, маючи розпо
рошені слабкі державні структури та не маючи практично правової основи, спра
ва збереження пам'яток ледь жевріє завдяки грошдській ініціативі. Це все рівно, 
що перекладати охорону здоров'я людей замість сучасних медичних установ і 
методів лише на травників, гомеопатів. Як відзначалось, державні організації 
мляво та неефективно здійснюють збереження пам’яток історії та іу^льтури. Тому 
особливого значення на% ває діяльність громадсьзких організацій, і, перш за все, 
>іфаїнського товариства охорони пам'яток історії та культури.

Зокрема Українське товариство охорони пам'яток історії та іугльтури зверну- 
ЛЕСЯ до Уряду та Верховної Ради з конкретними пропозиціями щодо покращення 
пам'ягникоохорошюї роботи:

-  розглянути та прийняти Закон про охорощг та використання історико-вуль- 
турної спадщини, створити надіональиу службу охорони пам'яток;

-  негайно іфипинити безконтрольний розпродаж споруд, що мають статус 
пам'яток історії та вульїури;

-  знайти можливості для забезпечення в повному обсязі державного фіиак- 
суваштя ремонтно-реставраційних та науково-дослідних робіт на пам'ят
ках історії та іультури;

-  встановити відповідальність за порушення умов н^кової реставрації в 
храмових спорудах;

-  звільнити громадські добродійні культурно-просвітницькі організації від 
оподатвування, індексувати залишки вдшгів на їх рахунках.*

Для реального зрушення справи збереження пам'яток історії та вультури 
шлрібне не лише утворення єдиної продуманої структури державних і громадсь
ких організацій, значного збільшення коштів, але й розробка науково обгрунтова
ної іфограми. Довготермінова державна програма збережвішл пам'яток історії та 
вультури повинна включати перелік основішх пам'яток, їх  стан, черговість реста- 
Чвації, розмір юшгів, потрібних на реставрацію, джерела фінансування. Без такої 
щюірамн навіть визначні пам'ятки України спіткає доля садиби гетьмана Розу- 
мовського в Баїурині, що реставрується десятиліття і не видно кінця такій "рес- 
та^ац ії". Пріоритет може бути відданий визначним пам'яткам, що слід відібрати 
по декількох туристичних маршрутах (наприклад, Київсько-Чернігівському, 
Кримському, Західноукраїнському та ін.). Історичні об'єкти на туристичних мар
шрутах повинні давати економічний ефект. На них доцільно відкривати ремісничі
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майстерні для виготовлення місцевих сувенірів і продавати їх, кафе, зали для ви
ставок. ^^жe вдало це здійснило угорське місто Шепрон, що нагороджено 
премією Європи за охорону та відбудову пам’яток спфовини, в околицях якого на 
старій каменоломні ^ л о  збудовано театр на 820 осіб. Маленьке місто стало відо
мим завдяки влаппуванню свят.“ Введення в дію туристичних маршрутів дасть 
змоіу не лише отримати кошти на ці пам'ятки (в тому числі н у вільно-конверто- 
ваній валюті), а й  для інших. Це може стати тим початком, що дасть можливість 
поступово зрушити справу збереження пам’яток. Крім цього, джерелами фінансу
вання іфограми збереження пам'яток повинно бути, перш за все, збільшення дер
жавних коштів як з центрального, так і місцевих б к д ж Е т і в ,  відхід від залишково
го принципу.

Мають продовжити фінансування громадські іфофснізкові організацц, що, 
однак, слід звільнити від огодапування. Необхідно більш активно залучати до 
фінансування підприємницькі стругаури - вщгтрішні та за^б іж н і надаючи мож
ливості їх реклами. Вище названа лише частина проблем, що гостро стоять перед 
дослідниками-н^вовцямн, краєзнавцями, акгивістани '̂ ^Ершського товариства 
охорони пам'яток історії та культури. В цілоког воно зараз функціону є у вкрай 
складних умовах переходу до риншвих відносин.

Для того, щоб збеїягага ісгорико-іультурву спадщину, треба знати конкретно, 
що зберігати, яві пам'ятки, в якій кількості, слід охороняти не лише відомі пам'ят
ки, а й здайснювати активний поп^к. Тому під тиском громадськості, хоч і з 
запізненням, у  вересні 1982 р. урдцом Vkpaimi ірийнято рішення гро підго
товку багатотомного "Зводу пам'яток історії та іультури ^^ш н и " як частини за
гальносоюзного видання.

Метою Зводу є узагальнення та систематизація інформації про істориш-куль- 
іурну спадщину Уіраїни, нгукова х^акгеристика нерухомих пам'яток археології, 
історн, архітектури, містобудуюння та монументального мистецтва. Завдання 
Зводу - ВИЯВ.ЛЄННЯ, вивчення та попул^изація пам'яток історії та культури, ре
тельний перегляд і  (уттєве доповнення державних с т е к ів  пам’яток на основі 
об'єктивних оіцнок. Необхіадою умовою п і д г о т о б к и  видання є іроведення широ
кої пошукової роботи, що дозволить не лише залучити до н^ковоіо обігу нові 
об'єкти історико-іультурної спадщини, а й збагатити знання про вже відомі 
пам'ятки І така робота за час підготовки Зводу здійснюється - з н  початту 
кількість нерухомих пам'яток в У фаїні значно збільшилась. Звід стане нгуковою 
базою для складання нового Державного реєстру пам'яток Уїфшни. Томи Зводу 
%цуть включати перевірені на основі ппрокого кола джерел конкретні дані про 
кожний об'єкт, що забезпечить широку інформативність видання. Відомості про 
місцезнаждження, оішсаяня зовнішнього вигляду об'єкту та характеристика йо
го особливостей, дані іфо пов'язані з ним історичні події та їх увічнення допов
нюватимуться ілюстративним, картографічнім матеріалам, бібліографією, розга
луженою системою допоміжних покажчиків. Видання Зводу сгриятиме відтво
ренню унікальної історичної та культурної спадщини надодів України, ^ д е  но
вим значним кроком у подальшому її нитковому вивченні, збереженні та викори
станні.
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Звід буде складатись з 28 томів - кожного по 24 областях України, Автономній 
Республіці Крим, містах Києву та Севастополю, Окремий том ^ д е  присвячено 
українським пам'яткам за кордоном. Том Зводу в середньому буде до 100 др. ар
кушів, деякі будуть підготовлені бшьпшм обсягом у 2-х, а КІйв - З книгах.

"Звід пам'яток історії та культури %:раїни" ^ л о  задумано як частину ве.лико- 
го загальносоюзного виданняу колишньому СРСР поряд із Зводами юлишніх со
юзних республік. Вперше питання про щннотонку подібного видання постало у 
кшщ.$0-х рр. Найбільш вдало це завдання вирішувалося в Білорусії. Протягом 70 - 
80 - X рр. там було підготовлено та видано білоруською мовою 7 томів Зводу 
пам'яток (відповідно по м. Мінську та по 6 областях). Видання готували фахівці 
Інституту мистецтвознавства, етнографії та фольклористики, де працював 
спеціальний структурний підрозділ. В "Уїрапіі підготовча робота розпочалася в 
1972 р. загальною ігаспорінзацією пам'яток історії та іультури, що іщоте 
здійснювалась повільно та неповно. Лише після відповідш х постанов директив
них органів, ухвалениху 1982 р,, було зроблено перші реальні іфоки щодо підго
товки Зводу пам'яток. У  1983 р. почала діяти Гожвна редюлвгія, а згодом - об
ласні (міські - в Києві та Севастополі) редколегії. Науково-методичне керівництво 
здійснювали інститути гуманітарного профілю Національної Академії н ^ н  Ук
раїни - історії, аржології, мистецтвознавства, фольклору та етнології, україноз
навства (Львів) та Нщтюво-досліпний інститут теорії та історії адхітектури та 
містобудування. Базовою структурою щодо підготовки Зводу було визначено 
ядділ  історико-вріаєзнавчих досліджень Інсттпуіу історії Увраїни НАН України.

Масштаби роботи виявились колосальними. У більшості областей не було 
здійснено тотального обстеження пам'яток, перш за все аржолоіії, архітектури та 
монументального мистецтва. Це вимагало значних коштів, праці кваліфіюваних 
фахівців. 0,днак над роботу по Зводу  ̂не було підведено відповідної фінансової та 
кадрової бази. Його томи почали готуватися на громадських засадах і це вияви
лось фатально помилковим, бо затягувало час підготовки, знижувало якість 
іфаці. Недцовзі виявились величезні прогалини у проведенні паспортиза-ції 
пам'яток, що вело до значних упущень при їх облііу, немало відомостей потребу
вали суттєвих уточнень, у  цілому підготовчий період затягнувся майже на 4 ро
ки, бо лише в 1986 р. з'явились перші доі^менти, що визначили нщтаво-мето- 
днчні та організаційш засади Зводу- - "Методичні вказівки" та "Подожння про 
обов'язки і  відповідальність вишнавців". Робота над Зводом з різною інтен
сивністю розгорнулась в y d x  областях України, де почали діяти авторські колек
тиви. До кінця 80-х рр. було ігідгоговлено основні матеріали перших томів Зводу 
- Харківської та Чернігівської областей. Але вони хибували значними недоліками 
н були поверну'ті на дошщацювашш.

У 1991 р, розпався СРСР і Україна отримала незалежність. Відкрилися мож
ливості для об’єктивного та повного відображення її історії через пам'ятки історії 
та культури. Тож постало завдання розробки нової концепції Зводу, пошуту нових 
організаційних форм. У березні 1992 р. Зфяд України затвердив постанову "Про 
додаткові заходи щодо забезпечення видання томів Зводу пам'яток історії та куль
тури України", що зобов'язала місцеві органи влади та відповідні наукові устано-
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ви aKramr̂ fBaTH робочу над виданням. Важливим кроком стало створення при ви
давництві УРЕ спеціалізованої Головної редакції Зводу. Однак і в цін постанові 
питання фінансування та матеріально-технічного забезпечення підготовки та ви
пуску томів і покриття витрат на видання не було вирішене повното мірою, вони 
покладалися на місцеві бюджети та матеріальні ресурси, що значно ускдаднило 
роботу'̂  над томами. Отже, ігід державну програму знову не було передбачено за- 
гальнодержав-ного фікансуваїшн, О днж  незважаючи на труднощі, робота про
довжується. Підготовлена до видання 1 частина тому "Київ", завершу^єгься реда
гування тому "Чернігівська область".

Особливо наполегливо та цілеспрямовано працювали редакційні колегії томів 
Зводу по місту Києі^ та Чернігівській обд., які підготували та впорядкували за
плановані до видання матеріали. Спільно з Головною редакцією Зводу було оп
рацьовано рукописи томів по місту Києву, Черігігівській області, що детально об
говорювалися фахівцями та широкою громадськістю. І&ачною мірою це було 
обумовлено дієвою та конірегною ігідтриміазю місцевих органів влади, що, не
зважаючи на фінансові труднощі, зрозуміли значення Зводу ш м'яток д.чя рожиг- 
іу  української іультури.

Немало праці вклали як у перші, так і настзгшгі томи Зводу фахівці н^кових 
установ і, перш за все, Інституту історії Уіра-їни та Інстшуту археології НАН Ук- 
ршни Зокрема, відділ іспгорико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України 
разом з іншими установами ігідтшував 9 збірників н^кових статей про історикс- 
культурі^ спадщину окремих областей та м. ІСиєва.“ У них розглядаються питан
ня історії становлення пам'ягкоохоронної справи в окремих регіонах України, ха
рактеризується джерельна база вивчення історико-культурної спадщини, 
аналі^єгься стан дослідження та обліку пам'яток аржології, ^ж ітекіури та 
містобудування, історії, моїдтаентального мистецтва, наводиться опис о:^емих 
цінних об'єктів. Характерною особливістю цих видань є введення до наукового 
обігу нових архівно-документальних джерел. Все це в комплексі визначило їх 
значешш для інформаційного та ні^^ково-методичного забезпечення роботи ав
торських колективів на місцях.

Чимало важливих теоретичних питань н^жовцям довелося вирішиш в ході 
розробки нової концепції Зводу та відповідних "Методичних реюмендащй" що
до його підготовки. На їх розвиток було підготовлено збірник "Типових статей" 
про пам'ятки, що унаочнювали теоретичні положення.“

Тисячі статей місцевих авторів відрецензовано, здійснено їх спеціальнє н ^ о -  
ве редагування. Робота велася не лише в Києві, а й безпосередньо на місцях. Пи
тання підготовки Зводу обговорювались на республіканських і місцевих конфе
ренціях. Ця проблема стала предметом обговорення на Всеукраїнській нараді, що 
відбулася в березні 1994 р. у Луцьку. Співробітники відділу історико-краанав- 
чих досліджень узагальнили досвід підготовки Зводу в ю ж ктивній моно
графічній праці "Актуальні проблеми підготовки Зводу пам'яток історії та іуль- 
тури У ^аїни", що підготовлено до друку.
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Робота над Зводом стимулювала процес виявлення та обстеження пам’яток. 
Так, якщо на шнжпювому етапі в 1984 р. на державному обліку нараховувалось 
б.ішзько 85 тис, об'єктів, то через 13 років - 147 тис.“

Звід - робота багатапрофільна. У цьому його велика ціннісхь, бо він охоплює 
всі нерухомі пам'ятки археології, істори, архітектури та мощ^менгального мис
тецтва, дає комплексне про них уявлення.

Пам'ятки аржології - найдавніші історико-іу'льїурш об'єкти в %сраїні. Вони 
предсгавжні широким діапазоном пам'яток - від найдавніших поселень да)дини 
на території України близько 1 млн. років до доби пізнього середньовіччя.

Саме Звід стимулював проведення суцільного обстеження всіеі території Ук
раїни з метою виявлення та визначення всіх існуючих археологічних об'єктів - се
лищ, могильників, виробничих, оборонних і іультових споруд всіх періодів на- 
пюї давньої та середньовічної історії.

Під час цих широкомасштабних археологічних розвідок ^ л о  виявлено нові 
численні аржологічні пам'ятки різних історичішх періодів.

Наслідки цих робіт; проведених у зв'язку з підготовюю Зводу, мають велике 
ш анеши для археологічної науки. Адже значне збільшення джерелознавчої бази 
вііЩіиває нові широкі перспективи в розробці ряду найважливіших проблем дав
ньої та середньовічної історії, що етноісторично висвітлюють події глобального 
шанення: п о я ^  найдавнішої людини, міграцію кочових племен на території Ук
раїни, феномен тршгільської цивілізації, походження слов'ян і українсьюго наро
ду, етаїш давньослов'янської історії, передумови виникнення Київської Русі то
що.

Ще однією позитивною стороною проведених для Зводу масштаб-них архео
логічних розвідок слід вважати встановлення стану збереженості давніх 
пам’яток, відомих у літературі за досліджеїшялш попередніх років. Цей реальний 
стан виявився вкрай незадовільним. З'ясувалося, що в результаті дій господарсь
ких організацій та приватішх осіб за останні 30-40 років значна кількість відомих 
до того археолоіічних об'єктів, насамперед, сгародавігіх іурганів, городищ і 
давніх земляних валів уже не існує - їх ^ л о  або розорано, або вибрано як грунт, 
Так, було знищено насип великого (15 м) всесвітяьовідомого кургану Пєреп'жга- 
ха біля м. Василькова, зникли обширний (понад 400 насипів) ьу'ргашшй могиль
ник біля с. М ^'янівка на Київпцші, курганний русько-варязький могильник нар, 
Десні біля с. Шестовиця на Чернігівщині, селище УІІІ-ІХ ст. біля с. Ходосівка піц 
Києвом, десятки поселень доби бронзи в ПОІШЗЗІ Південного Бугу та сотні іішіих 
пам'яток.

Ці сумні факти змусили викреслити з реєстру археологічних старожитностей 
України чимащ^ кількість об'єктів, оскільки в Зводі мають бути тільки наявні 
пам'ятки, і  поставити питання про вкрай незадовільний стан збереженій в Ук
раїні археологічних об'єктів, що є не тільїси іультурним надбаїшям народу, а й 
єдиним джерелом для висвітлення нашої стародавньої історії.
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Розділи історії найбільші в томах Зводу - вони нерідко складають до полови
ни обсягу тому. В сучасних умовах політичного протистояння саме пам'ятки 
історії викликають найгостріпгі cyпq)eчки, є найскладнішими для оіфацювання 
авторами та редколегіями. У цьому зв'язку варто звернзгга увагу на створення 
історичної концепції Зводу, що формується в умовах становлення нової історіог
рафії, заснованої не на політизованих версіях, а на н^тово виваженому підході.

Критерії відбору й оцінка пам'яток мають грунтуватися на дійсно науковій ос
нові, носиш  неунереджений, вільний від ідеологічних шгамшБ і суб'єктивних 
уподобань характер. При дослідженні пам'яток слід передусім виходши з прин
ципу історичної достовірності та загальнолюдських цінностей. Основним кри
терієм відбору пам'яток до цього унікального видання має % ти їх значення для 
розіфиггя вирішальних етапів історичного, соціально-економічного, політичного 
та культурного розвитку Уі^заїни, процесу її становлення як незалежної держави. 
Застосування цих критеріїв дасть змогу не лише значно розширити коло зафіксо
ваних пам'яток, оскіпьки Звід включатиме як відомі пам'ятки, так і виявлені та 
ДОСЛІДЖЕНІ в ході підготовки видання, але й позбутися штучно нав'язаних ідолів. 
Тривалий час увічнення подій і персоналій носило однобічний, а нерідко й тен- 
денщйний характер.

Звід готується як енциклопедичне видання. У його, як правило, коротких стат
тях необхідно закласти максимум конкретної інформації, пов'язаної з окремими 
об'єктами. Тому досить специфічною є джерельна база як всього видання, так і 
його історичної частини. Це, перш за все, численна іфаєзнавча література, напи
сана на основі переважно місцевих джерел, що висвітлює важливі аспекти регіо
нальної історії. Важливе значення мають періодичні видання, музейні зібрання 
історико-краєзназвчого іфофілю. О собли^ ціннісгь мають матеріали архівів, 
особливо тих їх фондів, що раніше % ли закриті для дослідників - зок5>ема архівів 
компартії, сщжби безпеки тощо.

Виходячи з нянових критеріїв, н^чювці Інститутів археологи, мистецтвоз
навства, фольклористики та етнології. Державного науково-досліцного інституту' 
теорії та історії архітектури і містобудування і, головним чином, Інституту історії 
З ^ а їн и  (точніше відіщб' історико-краєзнавчих досліджень), на яких покладено 
науіаво-методичне керівництво підготовгою томів Зводу, виробили його нову 
концепцію, що дасть можливість застосувати на практиці об'єктивні критерії 
відбору та опису пам'яток. Це, перш за все, стосується пошуку історично ірав- 
диБОго висвітлення витоків і розвитку українсью ї державності, боротьби ук
раїнського н ^ д у  за незалежність, соціальне визволення

Особливої уваги потре%^є дослідження пам'яток радянської доби, підходи до 
вивчення яких зазнають найбільш концешуальних змін. Цри наданні статусу' 
пам'яток раніше перевага віддавалася меморіальним об'єктам, пов'язаним з 
діяльністю більшовшщкої партії та її представників в органах державного уп
равління, армії, н ^ ц і та культурі. Це призвело до того, що більшість пам'яток у 
містах і селах України було присвячено діячам більшовицької партії, учасникам 
Бстановлеїшя радянсьюї в.тади. Тому в процесі підготовки Зводу поруч з вияв
ленням нових об'єктів уважно переглядаються всі пазії'ятки, взяті на державний
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облік, виходячи з об'єктивної на^'ково виваженої оцінки місця та значення южної 
події або особи в історії % раїни. Так, на Чернігівщині знято з державного обліід' 
пам'ятки, в основному виготовлені з нетривких матеріалів, бетону та цегли. Зок
рема, це пам'ятники В. Леніну, Н. Крупській, М. Щорсу, К. Марксу, С, Кірову, 
В. Куйбишеву, Г. Котовському, М. Фрунзе, Г. Петровському. Але в цій справі 
потрібна зваженість і розсудливість, щоб не вийшло так, що збудовані шд час де
спотичних режимів піраміди стоять тисячолітгями, а ми залишимо прийдешнім 
поколінням пам'ятникову пустелю. Це вже %ло в нашій історії.

Разом з тим, ще недостатньо увічнено в пам'ятках історію козацтва. Визволь
ну війну середини XVII ст. І^еба увічнити пам'ятки та пам'ятні місця, пов'язані з 
життям видатних державних і громадських діячів 'Уї̂ уаїни, таких як Д. Вишне- 
вецький, І. Мазепа, П. Калншпевський. Неповно реіфезенговано пам'ятками 
соціаньні та національні рухи опришків, гайдамаків, Коліївщину.

Знанні прогалини існують у висвітленні національно-визвольного руху ук- 
рашського народу і  більш пізніх часів. Практично не знайшла свого відображен
ня у пам'ятках така специфічна форма боротьби за утвердження національної са
мосвідомості як іромадівський рух Недостатньо виявлено меморіальні об'єкти, 
пов’язані з життям і діяльністю відомих суспільно-політичних діячів: М. Драго- 
манова, М. йзстомарова, П. Куліша. Неповно представлено діяльність народ
ницьких організацій в УкраМ 70-80-х рр. XIX ст.

Особливу складність для вивчення являють пам'ятки нащонально-визвольно- 
го руху почапу XX ст. і визвольних змагань 1917-1921 рр., коли політичний 
спектр був особливо багатогранним і складним.

Ще багато слід зробити для увічнення пам'яті жертв масових політичних ре
пресій та голодоморів тоталітарної доби, що завдали страшного удару ук
раїнському народу.

При увічненні подій другої світової війни необхідно більше уваги приділити 
початковому, найбільш трагічному періоду війни, що не знайшов об'єктивного 
дослідження в історичній літературі. Об'єктивного висвітлення потребує бороть
ба організацій та збройних формувань, що боролися за самостійну Україну.

Постає питання про вивчення та збереження кладовищ - особливих пам'яток 
історії та тушлури У цивілізованих іфаїнах кладовище - це не іфосто місце по- 
твання, а насамперед, специфічні осередки духовної культури, пристанища 
пам'яті, матеріалізовані в пам'ятниках, скорботних рядках епітафій. У нас це, як 
правило, занедбані цвинтарі, забуті могили предків.“'

Лише за останні роки з'явились перші позигавні іфушення в цьому напрямі, 
значною мірою завдяки цілесіфямованій діяльності краєзнавця Л. А. Проценко.

Чимало слід зробити на діпннці виявлення пам'яток н ^ к и  та культури, що 
засвідчили самобутність, досягнення та внесок у світову культуру українського 
н ^ д у .

"Звід пам'яток історії та культури" охоплює нерухомі пам'ятки на території Ук
раїни. За неповними підрахунками, на сьогодні в різних країнах світу проживає
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понад 5 мли. українців.“ Очевидно, уявлення про історшсо-кудьтурну спадщину 
українсьюго народу буде неповним, якщо не згадати про пам'ятки, що створено 
за межами Уіфаїни значними етнічними спільнотами українців як у близькому', 
так і далекому зарубіжжі. Ці поселення зберігають основи української іу  льтури, 
лшстецьЕІ та портові традиції. Все це дає підставу для підготовки спеціального 
тому, присвяченого пам'яткам за межами України.

"Звід іюм'яток історії та іультури" має значення для покращення системи збе
реження не дише сам по собі, ж  основа державного реєстру, а й ж  засіб для ство
рення на його базі комп'ютерно-автомаїизованої системи обробки даних.

% шшна пам'яткоохоронна діяльність неможлива без створення автоматизова
них систем. В У їраїні такі спроби здійснювались, але вони не привели до ство
рення загальної автоматизованої системи в галузі пам'яток, заст^ування банку да
них, що давало б можливість за короткий час отримати відомості нро ті чи інші 
види пам'яток, інформацію про кошретну пам'яіту. Створити таку систему не
обхідно не лише для отримання аналізу про стан існуючих пам'яток, а й  для вхо
дження в сучасну міжнародну пам'ягюохорониу систему.

У складних сучасних еизношчних і політичних умовах важливого значення 
набуває системна іропаганда про стан збереження пам'яток Лише тоді гро
мадськість Уіраїни буде поінформованою гро біди ішм'ятшохоронної роботи й 
буде разом з вредставниками державних органів шукати оптимальні виходи, не 
допускати знесення пам'яток під впливом знітингових закликів.

Таким чином, першочерговими завданнями у  справі покращення збереякння 
пам'яток є прийняття закону "Про охорону та використання пам'яток історії та 
іультури", утворення Державного комітету охорони історико-іультурної спадщи
ни, розробка розгалуженої ірограми охорони та  виділення під неї зн^ш их дер
жавних коппів, зменшення оподаткування громадських і підприємницьких ор
ганізацій, що виділяють кошти на збереяюння пам'яток, розширення фінансуван
ня на підготовву "Зводу пам’яток історії та ід'льтури України", утворення сутас- 
ної маншнної снстеми обробки пам'ягкоозюронної інформації.

У негараздах пам'яткоохорошшї справи є певна провина засобів масової 
інформації. Тема збереження історико-кульїурної спадщини лшпе іноді з'яв
ляється на шпальтах газет, на телевізійному екрані, по радіо. Це здебільшого тоді, 
коли відбуваються екстраординарні знищення видатних пам'яток (наприклад, ха
ти батьків Т. Шевченка). Інколи пам'яткалт присвя^ю гь лише отремі випадюві 
інформації. Таке становище треба зманити докорінно. Слід розробити продуману 
систеьо^ висвітлення проблем історию-вультурної спадщини в засобах масової 
інформації, розповідати громадськості про жахливий стан нашого національного 
багатства, що може та повинно стати тим каталізатором, що докорінно змінить 
становище у збереженні історико-культурної спадщина.
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4. Д ІЯ Л Ь Ш еТ Ь  ГРО М АДСЬКИ Х ОРГАШ ЗАЩ Й В  
ЗБЕРЕЖ ЕН Н І ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОї СПАДЩ ИНИ НА  

СУЧАСНОМ У ЕТАПІ: ПОШ УК НОВИХ ФОРМ

В умовах національного та іультурного відродження, створення української 
державності велш у роль відограють завдання формування національної свідо
мості та історичної пам'яті нашого народу. Становлення та роз^дова українсьюї 
деряшви е сучасних умовах неможливі без переосмислення повсякденного ^ т г я  
народу, повернення втрачених цінностей, забутих традицій. Переоцінка ціннос-
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тей, що спостерігається у нашому суспільстві, відчутно торкнулася й проблеми 
історичної спадщини - пам'яток історії та іультури. Все збільшується частка лю
дей, які починають ро^м іти, що без минулого немає сучасного та майбутнього. 
На жаль, державна система охорони пам'яток була й досі залишається мажефек- 
тивною і не в змозі захистити наше культурне середовище від бездумного руйну 
вання та занепаду.

Поруч з державними органами, що займалися збереженням культурної спад
щини, завжди активно діяли громадські охоронці пам'яток, серед яких важливу 
роль відігравали в^іащі представники наукової та творчої інтелігенції. Форми та 
методи їх діяльності в різні роїш були досить різноманітнимн, починаючи від ме
режі громадських коресповдентів, створеної в 1920-іі рр., громадських інспек
торів по музеях і охороні пам'яток культури в 60-ті, та зосередження пам'ягкоохо- 
ронної роботи в історриних і іфаєзнавчих музеях, до виникнення цілої мережі су
часних громадських організацій та об'єднань, що поруч з різноманітною 
діяльністю стосовно виявлення, збереження та розвитіу нашої іультури, займа
ються ожроною пам’яток. Це, насамперед. Українське товариство охорони 
пам'яток історії та культури, З^раїнська асоціація захисту історичного середови
ща, Український фонд культури, Всеучфаїнська спілка тфаєзнавців, Українськв 
істориш-просвітнипьке товщ)иство "Меморіал", Товариство української мови 
імені Т. Г. Шевченка, Київське культурологічне товариство "Щире братство", то- 
вдристао "Лева" у Львові та ряд інших.

Найбіяьш масовим за чисельністю членів гроьшдських товариств, що займа
ються пам'ягвоохоронною діяльністю, є Українське товариство охорони пам'яток 
історії та вупьтури, перший установчий з'їзд, якого відбувся 21 гіудня 1966 р.̂

Товщ)иство робило та продовяує робити багато корисних справ. Вагомим є 
внесок Товариства в дослідження, пропагацлу, ремонт і реставрацію пам'яток. За 
роки свого існування воно виділило на рестащ)ацію пам'яток архітектури понад 
80 мли, їфб., близько 20 млн. крб. на ̂ дівницгво ІУ^зею народної архітектури та 
по%ту Уіфаїни, близько 10 млн. крб. - на розбудову та поновлення експозиіпй 
іромадських музеїв. Тільки на реалізацію програми "Т. Г. Шевченко" у 1988 р. 
ло вигранено майже мільйон карбованцІБ.'' За неповними підра:!унками, на 
ремонт і реставрацію пам'яток впродовж 70-80-х рр. ^ л о  використано близько 
0,5 мзфд доларів.^

У тяжкі застійні часи ТЬвариство стало на захист заповідних територій о. Хор
тиці та Канева. Серед його безперечних здобутків - заснування М^зею архітекту
ри та п о^ту  Увфаши тощо.

Товщтиство постійно бере участь у фінансуванні археологічних дослідяень, 
їш ом  з державними установами й Академією наук Украши тфоводигь роботу що
до підготовки "Зводу пам’яток історії та іульїури З^аїн и ".*

Докладніше про діяльність Товарисява див.: Охорона, виЕюристашн та іщопаганда 
пам’яток історії та культури в Українській PCP; Збірник методичних матеріалів: У 6 ч. 
- Ч. IV. - К., 1989; Історичж краєзнавство в "Українській PCP. - К., 1989.
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Одначе, минулі роки наклали свій відбиток і на діяльність Товариства. Йому 
не вдалося ушосщ'ти невиправданої централізації та декларативності. Товарист
во поступово втрачало свій зв'язок з широкими юлами громадськості

Про необхідність ю рінної перебудови діяльності Товариства, пошуку нових 
форм і методів роботи йшлося на VI позачерговому з'їзді Українського товарист
ва охорони пам'яток історії та культури, що відбувся 26-27 червня 1990 р. у 
Чернігові.

Як позитивне % т) підкреслено на з'їзді здійснення реорганізації структури 
управління за рагунок відмови від практики централйації та адміністрування, на
дання широшї самостійності обласним, районним і міським організаціям, у толу 
числі у фінансових і  виробничих справах. На Головну раду Товариства та його 
громадські організації %ло покладено розробку концеїлуальвих проблем охоро
ни історию-культурної спадщини. Тобто Головна равд в умовах налатшя повної 
самостійності низовим організаціям перетворюється на шордннаційннй нарзово- 
методичний центр Тов^иства." Одним з напрямків діяльності ТЬвариства є роз
робка конкретних програм щодо збереження культурної спадщини з цільовим 
збиранням і вивзористанням ю ппів на їх здійснення Одними з першочергових 
пріоритетних програм Товариство вважає: створення музейно-меморіальних ком
плексів Києво-Могилянсьюї академії в Києві, Хортиці в Запоріжжі, історико-ме- 
моріального заповідника Берестецької битви в Рівненській та палацово-пфково- 
го комплексу в с. Качанівці в Чернківській обя’ Н^гвово-методичною радою на 
засіданні 12 жтвтня 1989 р. схвалено комплексні іцюграми "’̂ Ьcи козацькі" та 
"Шевченківські місця в Україні".'' Вони передбачають: проведення експедшцй з 
метою виявлення нових і впорядіування відомих пам'яток і пам'ятних місць, 
пов'язаних з цими подіями, широке залучення вчених, письменників, іфаєзнавців, 
молоді до участі в них; тадальпу всебічну пропаганду ік результатів засобами 
масової інформації, через організацію виставок, лекторіїв, видавництво брошур.

Одним з етапів виконання комплексних програм збереження іс-торичної спад
щини стали експедиції. Найбільш масштабна з них -"Запорозька Січ: зруйноване 
й утрліле", що здійснюється в рамках програми "Часи вдзацькі" ("Січі Запо
розькі"). Розпочавши свою діяльність у 1989 р., експедиція мала на мсті виявлен
ня, історивю-археодогічне обстеження, топографічне означення столиць запорозь
кого козацтва, паїшнок, зимівників, сторожових постів та інших місць, пов'язаних 
з історією Запоріжжя; облік існуючих козацьких пам'яток та обстеяання шп.ого 
стану; облік речових козацьких пам’яток у музеях і колекціях; етнографічні, 
краєзнавчі та фольклорні дослідження. ІЬІаршрут експедиції простягся майже на
2 тис. км Дніпром і понад З тис. км сушею. Й учасники побували майже в 40 на
селених пунктах Черкаської, Полтавської, Запорозької, Дніпропетровської облас
тей.’ Особливо ретельно експедиція обстежила місця Кам'янської та Томаківсьжої 
Січі. (Кам'яиська Січ і  досі мало вивчена, а в докуменгях і переказах про неї ба
гато розбіжностей та недомовок). Результат розвідок 1989 р. був досить 
невтішним: пам'ятки запорожців не лиже занедбано й за^то , а й не вивчено. Тож 
редакція й редколегія журналу "Пам'ятки України" зверіулась до '̂ ^яду %ршни
3 пропозиціями: 1. Для уточнення та доповнення переліку пам'ятних місць запо-
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розью ї слави розробити комплексну програму обліку, реставрації та споруджен
ня пам'ятних знаків на місцях, пов'язаних з історією запорозького козаітгва. 
2. Усю територію о. Хортиці передати Державному' історию-іу'льтурному за- 
повідншу'. 3. Оголосити залинпси території Кам'янської та Томаківсьвдї Січей 
історико-культурними заповідниками, розробити план їх музеєфікації тощо.®

Улітіу' 1990 р. на маршруті експедиції працювали спеціалісти Інституту архе
ології АН УРСР, державного музею-заповідника на о. Хортиця, кількох обласних 
краєзнавчих музеїв. Один із загонів експедиції займався пошуками решток затоп
леного Нєхворощанського Успенського монастиря (Полтавська обл.). Підводні 
дослідження проводились також на території Базавлуцької Січі. (Місце розташу
вання її в н ^ ц і точно не окреслено, але місця усіх версій ншгі знаходяться під во
дами Каховського моря).’ їх проводила група архєологів-щдводників Запорозько
го обласного краєзнавчого музею.

На базі експедиції "Січі Запорозькі" було створено н ^ ’юво-досліцне колек
тивне підприємство "Часи козацькі" під керівництвом голови секції пам'яток ар
хеології Головної ради Товариства, професора Д  Я. Телегіна. Експедиція прове
ла археологічні дослідження на Січах Низового Дніпра, зокрема на о. Мала Хор
тиця, де виявила залишки замку Дмитра Вишневецького, вже згадувані 
Кам'янській та Олешківській Січах, обстеження та впорядкування козацьких кла
довищ в Одеській і Херсонській областях. Зоїфема членами експедиції було об
стежено кладовища біля сіл Куяльник, Усатове, Нерубайське, Фомина Балка та 
Грибівка Одесью ї обл.‘“

Внаслідок повного припинення фінансування з боку держави, н^ково- 
дослідне колективне підприємство "Часи юзацькі" змушене %ло зупинити по
льові дослідження на о. Мала Хортиця, Кам'янській та Олешківській Січах, ко
зацьких зимівниках Низового Дніпра. Але вивчення та узагальнення інформації 
про пам'ятки юзаччини продовжується. Так, у березні 1996 р. Товариство спідьно 
з Центром пам'ягшзнавства провело конференцію "Підсумки та завдання охорон
них досліджень пам'яток українського козацтва". Також наслігцюм проведення 
згадуваних експедицій має стати переданий до видавництва навчальний посібник 
"Нариси з археології укршнсьшго козацтва ХУІ-ХУПІ ст." з додагком-кагалогом 
нерухомих історико-археологічних пам'яток козацтва (під редакцією Телегіна 
Д. Я., Винокура І. С., Свєшнікова І. К., Титової О. М .)."

Значний внесок у втілення програми "Часи козацькі" здійснюється і в регіонах 
України. Так, у Вінницькій обл. встановлено пам'ятні знаки на честь запорозько
го козацтва в смт Брацлаві, почалось спорудження пам'ятника Данш ^ Нечаю, 
проводиться збір коштів на пам'ятник Івану Богуну у Вінниці.

Київське культурологічне товариство "Щире братство" провело кінний похід 
по місцях зародження українського козацтва. У серпні 1990 р. члени товариства 
ознайомились та дослідили пам'ятки козаччини у багатьох населених пунктах 
Південної Кшвщини та Черканщни. П озвали  у Стайках, Корсу'ні, Стрітенці, Ви
гачені, Кумейках, Трахтемирові, Каневі. В Кумейках встановили хреста на одній 
з козацьких могил.'̂
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у  похід на конях вирушили й студенти-ісггорики Вінницьюго державного пе
дагогічного інстшуту. їх маршрут - місцями юлишніх запорозьких столиць. Май- 
% тні історики проводили просвітницьку’ діяльність, а юпгга, зібрані під час по
ходу, переказали на спорудження у Вінниці пам'ятника Івану Богуну’.

Щ е однією експедицією, в якій безпосередньо бере участь Товариство, є "Чор
нобильська експедиція”. В одному з розділів Постанови VI позачергового з'їзду 
Українського товариства охорони пам'яток історії та ід'льтури вказується на не
обхідність участі в "організації постійно діючої нг^'кової експедгщІЇ по обстежен
ню пам'яток народної іц'льтури 30-кілометрової зони Чорнобильської АЕС".*  ̂
Нині це державна програма з постійно діючою спеціалізованою історико-куль- 
турною експедицією, ухвалена 1 серпня 1990 р. Верховною Радою УРСР. А почи
налася вона з ініціативи громадськості, з людей, небайдужих до нашого ід^льтур- 
ного нa^йaння. Ще в грудні 1989 р. члени редакційної експедиції "Пам'яток Ук
райни"; Лідія Орел, Сергій Верговський, Георгій Безсонов та Олександр Неживий 
виї^ш или до Зони. Вони обстежили села 10-кілометрової зони відчунюння: Тов
стий Ліс, Бенівку, Старі Шепеличі, Нові Шепеличі, Красне, Старосітля, Кругу Го
ру та ін.“* В лютому - березні 1990 р. до експедиції приєдналися Михайло Загре
ба, Леонід Вороний, працівники редакції "Вестник Чернобыля". Наслідками цих 
експедицій стали пропозиції щодо порялунг^' ї^льтурної спадщини в Зоні: не зно
сити цінні в історико-і^льтурному відношенні народні будівлі; залишити підмур
ки будівель, що таки щдлягають знесенню; не руйнувати дворища для збережен
ня антропогенної ознаки садиб та історично складеної структури та ландшафту 
села; по можливості зберегти поля, луки, ліси, урочища тощо; закінчити дезакти
вацію вже зібраних цінностей та реставрувати їх." Нині ці пропозиції включено 
до державної програми збереження культурної спадщини 30-кілометрової зони.

Наступною крупномасштабною, в якій бере участь Товариство, є започаткова
на ще в 1988 р. журналом "Пам’ятки України" акція "Забуті могили". Нею перед
бачалося привернути увагу державних органів і широких кіл громадсьності до 
справи врятування унікальних некрополів, могил видатних людей, військових по
ховань. У 1989 р. містами та селами Галичини прокотилася хвиля відновлення 
стрілецьких поховань. Почалася вона ЗО лиішя, юли члени Львівських Студент- 
сьшго братства та Товариства "Спадщина" повернули первісний віилад братській 
могилі Українських січових стрільців на горі Ключ у І^рпатах. Було впорядко
вано й цвинтар січових стрільців у с. Посухів Бережансьюго р-ну на Тер
нопільщині,“ За ініціативою Львівської обласної організації Товариства спільно з 
"Меморіалом" і "Просвітою" відновлено війсьювий цвинтар Украшських січових 
стрільців на горі Маківка у Сколівсьшму р-ні, обстежено місця поховань січових 
стрільців на цвинтарях Львова. Улітку 1990 р. у рамгах цієї акції редакція 
"Пам'яток України" проводила експедицію місцями українських військових похо
вань. У ній взяли участь багато громадських організацій Львова (товариство 
"Лева” та "Спадщина", Карпатський Лещетарський клуб. Студентське братство. 
Асоціація молодих істориків, "Меморіал", Велоклуб) та інших міст - Волинська 
філія товариства "Лева", товариства "Сокіл" з Харкова та "Сла^тич" з Москви, 
Студентське братство з Ужгорода, "Вертеп" з Тернополя. До справи було залуче
но чимало фахівців: істориків, архітекторів, етнографів та ін. Перед початком ек-
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спедиції на юординаційній нараді учасників було розроблено одинадцлгь марш
рутів. Вони проляаліи через Закарпаття,"Галичину, Волинь, Поділля, Київщину, 
Слобожанщину, Крим. Проведено також пошукові дослідження в Кіровограді, 
Кривому Розі, Дніпропегровсьіу, Запоріжжі, Полтаві, Одесі, Миколаєві, Херсоні. 
Загалом було виявлено та зафіксовано близько 2000 могил козацької доби, часів 
обох світових воєн та визвольних змагань уіфаїнсьюго народу в XX ст.‘’ За ре- 
^льтатами експедиції планується видати ілюстрований каталог військових похо
вань, що покладе початок створенню реєстру загального некрополя Уіфаїни. В 
наступні 1991-1992 рр. журнал "Пам'ятки України" спільно з самодіяльними ор
ганізаціями України гфодовяував експедицію "Забуті могили". Її метою став по
шук військових поховань не лише уіфаїнського, а й  інших н^одів , що знаходять
ся на терені України, а також пошук поховань видатних людей та обстеження ст а
ровинних кладовищ. Адже дослідженням пам’яток-могил в Україні, окрім 
Л. А. Проценко, мало хто займався. Багато з них було зруйновано йужв втрачено. 
З метою більш чіткої організації, координування та втілетгая реідчіьтатів цих по
шуків, Правління Уфаїнського тов^иства охорони пам'яток ісгорії та культури 
ухвалило постанову: "Беручи до уваги незадовільний стан охорони стародавніх 
поховань та кладовищ в Україні, створити іф и Головній раді Товариства секцію 
"Некрополі України". Ввійти з клопотанням до Ради М інісгрів УРСР по створен
ню ресщгбліканської реставраційної майстерні по ремонту та реставрації ме
моріальних пам’яток на кладовипщх".’® Основна діяльність новоутвореної сеісції 
проводиться в таких напрямках; 1. Виявлення некрополів УIqpaïни, 2, Організація 
діяльності секцій на місцях: надання методичної допомоги щодо створення не- 
іфоподів: а) вивчення стану кладовищ з настуїшнм написанням їх  історії; б) скла
дання картотеки оїфемих осіб (які заслуговують на історичну пам'ять) за допомо
гою наявних поховань, літературних і фхівних джерел тощо; в) фотографування 
пож ваїа, найцінніших в історичному та мистецькому плані; г) видання кщ>т, 
схеїа, інших матеріалів стосовно некрополя окремого населеного пункту. 3. Коорт- 
динація діяльності груп, що займаються неврополями на місцях (від їх виявлен
ня до видання довідника "Некрополі Утраїни"). 4. Залучеїшя до цієї важливої 
справи широкої громадськості та фахівців - істориків, археологів, мистецтво
знавців, архітекторів. 5. Встановлення контактів з майстернями, що займаються 
реставрацією неірополів Увраїни'”

Таким чином, в усіх областях України розпочалася довготривала ретельна ро
бота щодо обстеження некрополів. Майже сім років активно пращоють секції 
"Неіфополі \краш и" Головної ради Товариства (Л. А. Проценко), Кшвсьюї 
міської (Л. А. Проценко, І. В. Дивний), Одеської (Р. О. Шуваіюв), Івано- 
Франківсьюї, Сумської та інших обласних організацій над складанням регіональ
ного та загального довідника "Некрополі України". Завдяки їх наполегливій праці 
надано статус заповідного Одеському козацькому Куяльницькому кладовищу. На
решті увінчалась успіхом багаторічна боротьба секцій "Некрополі ̂ траїни", "Не
крополі Києва" за надання статусу заповідного Лук'янівському кладовищу. 
(Рішенням Кабінету міністрів України від 6 липня 1994 р. Лук'янівсьюму кладо
вищу надано статус заповідного). Роботу щодо охорони та дослідження некро
полів спіткають значні трудноїці. Адже сьогодні навіть кладовища стали об'єкга-
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ми бізнесу. Всі вони, особливо зазфигі, знаходяться у жахливому стані. Це сто
сується навіть Лук'янівсьного та Байкового кладовищ. Але фінансові труднощі, 
байдужість представників влади не зупиняють активістів Товариства, Вони про- 
flOBagfron обстеау^вати кладовища та збирати матеріали для складання 
довідників по неіфополях. Значною подією у некрополезнавстві стало видання 
книги першого л ^ е а т а  премії ім. В. Б. Антоновича у галузі охорони пам'яток 
історії та краєзнавства Л. А. Проценю "ІСиївський некрополь" та "Історія некро
полів Києва".

На початку 1990-х рр. отримала новий напрямок і  реставраційна діяльнісіь 
Товариства. У  Києві та областях визначаються пам'ятки, що потре^ю ть негайно
го ремонту та реставрації, розробляються конкретні програми з цільовим збиран
ням коштів на спеїфахунки. З метою поліїшіення збереження пам’яток церковно
го мистецтва й культової архітектури, а також запобігання їх самовільної перебу
дови без участі фахівців при Уірашському товаристві охорони пам'яток історії та 
іультури в травні 1991 р. було створено н^ково-реставраційну Раду. Головне її 
завдання полягає у вирішенні актуальних проблем реставраційної діяльності, 
консультаційшй та методичній допомозі з питань реш нстіукції чи нового 
будівнипува іультовйх споруд відповідно до історичної традицц, у розгляді та уз
годженні проектів, у  нагляді за проведенням реставраційних робіт.® До складу 
науково-респанраїцйної Ради входять кваліфіковані фахівці (реставратори, здщож- 
ники, архітектори, мистецтвознавці, музеєзнавці), а таю ж представники різних 
релігшних конфесій.

Слід зазначити, що частина пам'яток церковної архі-текіури реставрується на 
кошти, а в ряді випадків, і силами Товариства. Так, у 1991-1992 рр. Кіровоградсь
ка обласна організація Товариства видалила кошти на реставрацію пам'яток мис
тецтва Свято-Миколаївської церкви в м. Бобринці та Покровської церкви у 
м. Олексавдрії.'̂ '

Корінній реорганізації реставраційної діяльності в Україні було присвячено 
республіканську н^юво-практичну юнференцію, організовану Українським то
вариством ожрони пам'яток історії та культури й Інстиіутом мисгещвознавства, 
фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР, що іцгоходила 19-22 черв
ня 1989 р. у м. Кам'янці-Подільсьюму.

Але система реставрації, як і вся система охорони нашої культурної спадщи
ни, на жаль, не ефективна, не забезпечена необхідними технічними засобакш та 
не має достатньо кваліфікованих фахівців. А головне - бракує коштів. Отже, під 
загрозою руйнації сотні пам'яток.

Все актуальнішим стає питання про збереження системи ниткової реставраціі, 
що діяла до останнього часу. У стані розпаду профільні організації: інститут Укр- 
проекгреставраїця та реставраційна оргаїгізація "Уфреставрація", а тим часом 
відтворення унікальних пам'яток доручається чисто ^дівельним організащям. З 
кожним роком скорочується фінансування реставраційних робіт. Так, у 1996 р. з 
бюджету на реставрацію надійшло близько 1 трлн. крб., що ледь вистачило на ре
ставрацію Кшвської філармонії,“
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Із 13449 пам'яток архітектури та містобудування, що знаходяться на держав
ному облиу майже кожна десята пам'ятка потітебує реставрації. За період 1994 р, 
^ л о  завершено реставрацію лише ЗО пам'ягою“ 1 все ж у  межах можливого про- 
дому^ється фінансування ремонтних і реставраційних робіт. Так, продовяу ється 
відновлення Борисоглібського храму у м. Вишгороді тощо.

Занепокоєння викликає і стан пам'яток церковної архітектури, що передані 
релігійним громадам. Ремонтні роботи в них часто виконуються без узгодження 
з пам'яткоохоронними організаціями самодіяльними майстрами, які не мають не
обхідної кваліфікації. Так, під час перевірки членами реставраційної ради Това
риства пам’яток Києво-Печерського заповідника встановлено, що стан З 7 із 47 пе
реданих УПЦ будівель є незадовільним.^ Відомі факти грубого порушення зако
нодавства України під час проведення реставраційних робіт на пам'ятці архітек
тури XVIII ст. церкві св. Пантелеймона у с. Гоняінчі Миколаївського р-ну 
Львівської обд“

Одним із нових напрямків діяльності Товариства є широке та всебічне 
сшвробітаицгво з організаціями за кордоном, що займаються збереженням куль
турної спадщини. Так, у  листопаді 1989 р. Уіфаїнськв тов^иство охорони 
пам'яток історії та іультури склало угоду про співробітництво та сшдЕфу^жність з 
Товариством опіки над пам'ятками Польської Ресіубліки, розраховану на 5 років 
(1990-1995). Результатами цієї угоди стало проведення спільних семшарів поль
ських і уБраїнських фахівців з питань реставрації пам’яток дерев'яної архітекту
ри, обмін групами студентів-реставраторів і фахівців, які брали участь в упоряд
куванні некрополів (червень 1991 р.). Таюж Тов^иство налагоджує стосунки з 
подальшим укладанням договорів про співпрацю з фірмою "Чорний хрест" 
(Австрія) й  аналогічними закордонними фірмами, що можуть здійснити рестав
рацію поховань громадян закордонних держав та  території України.

Активну участь брали науковці з Польщі та Росії у роботі Міжнародної нщжо- 
во-празЕтичної конференції "Охорона історико-вультурної спадщини: історія та 
сучасність" (18 грудня 1996 р.).

Поруч з новими формами пам'яткоохоронної діяльності Товариство застосо
вує традиційні, що вшфавдали себе за багато років.

Практика проведення наукових конференцій, застосована Товариством ще в 
70-ті рр., іфодокжує активно діяти і нині. Так, у 1988 р. у м. Хусіі Закарпатської 
обд, а в 1989 р. у  м. Кам’янці-Подільському відали сь республіканські н^'ково- 
пракгичні конференції, проведені секцією пам'яток мистецтва Республіканського 
правління Товариства в рамках Всесвітнього десятиріччя розвитту іультури 
(1988-1998) під егідою ЮНБСКО, що було присвячено охороні та використанню 
пам'яток мистецтва, ік реставрації та консервації. Важливим кроком у подальшо
му вивченні історії Берестецької битви стали дві республіканські н^ково-теоре- 
тичні конференції, проведені в Рівненській області (перша - 16 червня 1990 р. в 
с. Острів Радивилівського р-щ?, друга -15  червня 1991 р. у м. Рівному) Головною 
радою та радою обласної організації Товариства. У 1991 р. у Києві проходила IV 
Республіканська науково-практична конференція "Пам'ятки народної культури та
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дазеї". Республіканська кокференіця з питань історії українського козацтва, що 
відбулась у Запоріжжі в квітні 1992 р,, розробила рекомендації щодо створення 
картотек пам'яток українського козацтва. До неї мають увійти нерухомі історико- 
археояоіічні пам'ятки та пам'ятні місця ХУІ-ХУІП ст, пов'язані з діяльністю ко
зацтва. Це, передусім, Січі, паланки, зимівники, іультові та цивільні споруди, 
міста, фортеці, села, місця боїв, цвинтарі, окре-мі поховання тощо.“

14-15 березня 1994 р. у м. Києві відбулася Всєуіфаїнська конференція "Ос
новні ре!5 ^льтати та перспективи досліджень пам'яток українського юзацгва".

18 грудня 1996 р. у м. Києві проходила Міжнародна ножово-практична юнфе- 
ренція "Охорона історико-іультурної спадщини: історія та сучасність", організо
вана Товариством і Центром пам'яткознавства. Конференцію було присвячено 
30-річчю створення Українського товариства охорони пам'яток. На ній обговорю
валися питання історії ігам'ягкоожронної діяльності в 5 ^ а їн і, проблеми теорії та 
практики охорони історико-їульїурної спадщини.

Однією з важливих дітянок роботи Товариства є пропаганда пам'яток історії 
та іульїури. Важливою та цілком виправданою формою їх пропаганди є 
діяльність народних університетів "Пам'ятки історії та іультури". Вже в 1968 р. 
такий університет було утворено на базі центрального кінолскторію правління 
Київсьюї місьвдї організащї Товариства.® У 1990-1991 навчальному році в сис
темі З^аїнсьтого товариства охорони пам'яток історії та культури іфацювало 340 
народних у ніверсигетів, в  яких навчалися 22863 сз^тхачі.® В їх  роботі піднімались 
питання дослідження некрополів, увічнення пам'яті козацтва, жертв голодомору 
та сталінських репресій. Разом з тим, у діяльності народних університетів про- 
стеяую ться певні труднощі та суттєві недоліки. Це, передусім, відсутність мето
дичних матеріалів і нового навчального посібника, слабке забезпечення наочни
ми та технічними засобами навчання. Відчувається тенденція зменшення чисель
ності слухачів до 40-50 Важливе місце в іфопаганді історико-культурної 
спадщини займає і видавнича діяльність Товариства, популяризація пам'яткоохо- 
ронної діяльності через засоби масової інформації. З 1990 р. Головна Рада Това
риства видає "Вісник Украінсьшго Товариства охорони пам'яток історії та куль
тури", що вихздиіь 4 рази на рік. У ньому подається інформація про діяльність 
Головної Ради та організацій на місцях, друкуються нг^^вяво-ьштодичні ма
теріали, матеріали пленумів, конференцін, експедицій, огляд виставок,

У видавничій діяльності Товариство активно сігівпрацює з Центром пам'яг- 
кознавства. Протягом 1991-1995 рр. їх спільними усиллями видано понад 20 
:йірок наукових сталей та монографій.“ З 1992 р. Товариство та Центр пам'ягйзз- 
навсгва видають н^тсово-популярний иурнал "Київська старовина" та дсдаток до 
нього - "Український історичний календар". Відповідно видавничою дія-льністю 
займаються й обласні організації Товариства. Так, Рівненська обласна організація 
протягом 1990-1992 рр, видала серію бропур і пу'тівників: "Берестецька битва в 
історії України", "Берестенькій битві - 340 років". "Шевченко і Рівненщина", 
"Музей - заповідник "Козацькі могили", "Гетьмани України", "Гомери України".“ 
З ініціативи організацій Товгфиства та їх  активістів у періодичних виданнях Ук
раїни створено понад 500 постійних рубрик. Систематично вктодить в ефір по-
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над 100 радіоядрналів і 8 телеядфналів, присвячених пам'яткам ”  Знімаються на- 
уково-популфні фільми. Так, увагу громадськості привернула стрічка, створена 
у 1992 р. на замовлення Київської організації Товариства студією н^ю во-попу- 
лярних фільмів "Київський некрополь" (автор сценарію - Л. Проценко, режисер - 
Л. Борисова).

Окрім вищевказаних форм іфопаганди ідшьтурної спадщини в організаціях 
Товариства запровадя®на нова форма роботи - "круглі столи" з питань пам'ятко- 
охоронної діяльності.

Серед різних громадських формувань, діючих в Україні, в практичній діяль
ності яких чимало уваги приділяється питанням, пов'язаним із збереженням істо- 
рико-ід^льтурної спадщини українського народу, значне ш сце посідає Ук
раїнський фонд культури (далі УФК). Він виник у 1987 р. і сформувався як доб
ровільна, благодійна, нофядова, неполігична організація. У  ній об'єдналися 
відомі діячі н а р и  та іультури, тисячі ентузіастів. Основним завданням Ук- 
Ійїнського фонду культури є виявлення та збереження національних вультурних 
цінностей, сприяння на благодійних засадах віїфодженніо та подальшозіо? розвит
ку іультури Шфодів "йраїни.

Серед них визначальною є довгостроюва програма "Пам'ять", завдання якої 
полягає у вщ)одженні з а ^ и х  сторінок нашої історико-культурної спадщини, ви
явленні традиційних джерел народної культури, визначенні та впорядіуБашіі за
повідних місць, зощ увічненні подій та імен видатних діячів історії, науки та 
культури в пам'ятках, меморіальних дошках, стелах, музешшх експозиціях, у на
звах вулиць, установ, навчальних закладів; в організації та іцюведенні виставок, 
вечорів і днів пам'яті, ювілеїв, установленні іменних премій тощо.

Постійними іцюграмами УФК є "Тарас Шевченко", "Пам'ять", "Краєзнавст
во", "Топоігіміка", "Повернеїшя", "Молодь і культура".”  М ета першої - у залу- 
чешгі широких верств населення до спадщини національного генія, участь у про
веденні Шевченківських читань, щорічного свята "В сім ї вольній, новій", прове- 
деїшя виставок, юнфереіпцй, радіо та телевізійних передач з Шевченківської те
матики. На фінансування їд а  іфограми УФК за період 1987-1992 рр. виділив по
над 300 тис. крб.“

УФК активно включився у справу збереження пам’яток історії та культури. В 
завданнях і наїфямках його діяльності вказано: Фонд виступає ініціагором і 
сприяє увічненню визначних подій та осіб, створенню та встановленшо нових 
пам'ятників і пам'ятних знаків; охороні, дослідженшо та збереженню поховань і 
пам'ятних місць діячів світової та уіфаїнської культури, історії, освіти в Україні.”

Ще на початку своєї діяльності у 1987 р. разом з Українським товариством 
пам'яток історії та культури УФК порушив іштаїшя іцзо віпроджекшя Києво-Мо- 
гилянської академії. Після неодноразових звернень і  кшстування з різними дер
жавними інсгакщіями було, кгарешіі, одержано згоду на відселекшя з п  території 
установ Академії наук України, Міністерсгва оборони СРСР, райгашої лікарні та 
ікшшх закладів. УФК організував збір добродійних внесків на "Відродження Ака
демії". Кошти надійшли від мистецького вечора духовної музики, організованого
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УФК у національному театрі опери та балету ім. Т. ШеВненка, від гастрольних ви
ступів в Україні Капели бандуристів ім. Тараса Шевченка з Детройту (США), від 
окремих громадян.’®

Здійснюючи вяж згадувану постійну програму "Т, Г. Ш евченю", УФК особли
ву увагу приділяв питанн-ям збереження та упорядіування місць, пов'язаних з 
життям і творчістю Тараса Шевченка. Чимало :усиль доклав УФК для того, гцоб 
не допустши промислоюго будівництва в Канівському заповіднику, до збережен
ня Тарасової тори та прилеглої заповідної території. Саме УФК було порушено 
питання про надання ІСаневу статусу історичного та туристичного центру, міста 
республіканського Егідпорядвування.’"

На реставрацінз пам'яшика Тгфасу Ш евчешу на могилі в Каневі та творів му
зею УФК було перераховано 200 677 іфб.*

УФК частково фінансував втр ати  та взяв участь у поході-реквіємі "Останній 
шлях Кобзаря" (від Петербурга до Канева), проведеного у травні 1991 р. до 130- 
ти річчя перепоховання поета На шля5у? перевезення празу' Тараса Шевченка бу
ли встановлені пам'ятні знаки, проведено інші заходи щодо відродження історич
них місць, пов'язаних з ім'ям поета.

За матеріазтми н^кових досліджень члена-шреспондента АН України А. Не- 
покуішого, з ініціативи УФК порушено питання іщо встановлення меморіальних 
дошок на будинках у м. Вільнюсі, де пере^шав Тарас Шевченко. Нині досягнено 
згоди Міністерства культури та освіти Литви, муніципальних властей м. Вільню
са на організацію музею Т ^аса  Шевченка у двокімнатній квартирі по вуд 
Дджьої, № 23, де у 1830 (кінець березня) -1831 (початок травня) роках жив Та
рас Шевченко.

Упродовж кількох років УФК іурбувакя про створення зу^зею Фотія Красиць- 
кого - внучатого племінника Тараса Шевченка, відомого українського митця та 
педагога Завдяки допомозі УФК музей нині живе та діє.'"

.Зараз УФК разом з Державним лу'зеєм Т. Г. Шевченка в Києві надав допомо
гу у  створенні музею Шевченка в м. Аральсьіу' (Республіка Казахстан), де поет 
пере^шав у роки заслання. Активно залучаються до цієї програми й обласні 
відділення Фонду. Волинське обласне відділення УФК працює за програмою 
"Шевченю і Волинь", Львівське - стало співзасновншюм віїїродженого Науково
го товариства ім. Т. Шевченка та Товариства уіфаїнсьвої мови ім. Шевченка, бра
ло активіу участь у спорудженні ішм'ятника поетові у Львові. Мико.тгаївське об
ласне відділення Фонду бере участь у здійсненні програми "Шевченко та ми", 
Хмельницьїк - проводить експедиції за програмою "Стежками Т. Шевченка",''̂

Чимало зусиль доклав УФК боротьбі за збереження заповідної території Запо
розького козацтва - острова Хзртиці від іушнівного будівництва транспортної 
магістралі та інших забудов.

У  довгострокових іфограмах УФК надає пріоритетного значення відроджен
ню кутатури малих міст і сіл Уі5)аши. Здійснюються практичні кроки щодо відро
дження в м. Глухові на Сумщині однієї з перших в Україні школи хорового співу,
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увічненню пам'ші шмпозиторів Д. Бортнянського та М. Березовського, які там 
народилися.

За безпосередньою з^частю Фонду архітектором В. Сопілкою розроблено план 
відродження пам'яток та мистецьких закладів у м. Ніжині. Велику добродійну ро
боту щодо його реалізації проводять народний художник С. Шишко та поет 
Л. Гор.лан.

У  с. Іржавці на Чернпівпригі за допомогою Фонду відбудовано батьківський 
будинок-сади%, де народився композитор Л. Ревуцький. Створено тут меморіаль
ний музей, споруджено пам'ятник (скульптор О. Ковальов).'*®

Донецьке обласне відділення УФК взяло участь у від^дові пам’яток, дов’яза
них з місцем н^одж ення композитора С. Прокофьєва в с. Червоне Красно- 
армійсьшго району на Донеччині. Створено музей, встановлено пам'ятник ком
позитору, іфоведено до сторічного ювілею концерти, юнференцію.'”

За ініціаіивою та при безпосередній участі УФК завершуються іфоектні ро
боти щодо відродження у м. Києві по Мала Житомирська, 14, садиби худож
ника О. К ^аш ка. Проектом передбачено розміщення в ній виставкового залу, 
картинної галереї, меморіальної майстерні О. Мурашка.''-'

Фонд культури взяв на себе головні турботи по відзначенню 120-ти річчя від 
дня народження Лесі Українки. Надає допомогу у  проведенні щорічних Л есиш к 
свят на її батьківщині в м. Новограда-Волинському на Житомирщині.

Волинське обласне відділення УФК виділило кошти на реставрацію ^ди ш у' в 
Луцьіу, в якому мешкали Косачі, та створення в ньому меморіального музею ро
дини Косачів, а також для Літературно-меморіального музею в Колодяжному.'“

Значщг роботу здійснив УФК разом з обласними відділеннямн "С.лов'янсього 
центру", діючому при ньоку, УТОШК, Всеу^аїнською  спілкою краєзнавців. 
Міністерством у справах національностей та міграції, Держадміністращєю 
м. Лубни (Полтавщина) та іншими організаціями щодо ушчнєння жертв голодо
мору 1932-1933 рр. в УіфаМ . 12 серпня 1990 р. поблизу Мгарсьюго монастиря 
%ло освячено місце спорудження майбутнього меморіаі^ "Голодомор - 33"'", 
11 вф есня 1993 р. відбулося його відкриття та панахида по загиблих.

УФК широко практикує іроведення благодійних вечорів, виставок, концертів, 
кошти від яких використокує на реалізацію намічених програм Підтримка моло
дих талантів - мета програми "Молодь і культура" та "Нові імена кр аїн и ". "По
вернення" - це здійснення довгострокової програми ш п у іу  та повернення істо
ричних і культурних національних вартостей на батьківщину.

У  реалізації ц іа  програми УФК тісно співпрацює з Національною комісією з 
питань повернення культурних цінностей, що створено наїфикішд 1992 р. при 
Кабінеті Мінісгрів України.

Зазначені комплексні програми лише деякі з напрямків різнобічної діяльності 
УФК у  ножовому дослідженні та збереженні історики-культурної спадщини.
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Зупинимося на інших заходах УФК. Найшііднішою слід вважати участь УФК 
у проекіуванні та спорудженні пам'ятників та меморіальних дошок. Лише за ос
танні 6 років, при матеріальній допомозі і безпосередній участі УФК, відкрито 
пам'ятники Тарасу Шевченку у Лудьід', Львові, Первомайську (Миколшвська 
обл.), ВишнІБцях, Кременці та Почаєві (Терношльпдина), у Чернігові, Білій 
Церкві, с. Кодні (Житомирщина). Відкрито пам'ятники Григорію Сковороді в 
Харюві, композитору Левіу Реиуцькому в с. Іржавці на Чернігівщині. Проведе
но конї5фс і вже схвалено проекти майбутніх пам'ятників Дмитру Яворницькоьо' 
у Дніїфопетровсьїу. Здійснюються роботи щодо створення меморіалу "Дробиць- 
кий Яр" у Харкові тощо.

Не менш важливою діляшюю діяльності УФК є пропаганда пам'яток історії та 
іудьіури, проведення ножових юнференцій, організапія лекторіїв, виставок, 
участь у створенні заповідників, меморіальних комплексів, музеїв, реставрацінна 
діяльність тощо. УФК спільно з іншими установами виступив організатором на
укової конференції з проблем національноіо та культурного відродження України 
та першої Всеукраїнської конференції з топоніміки.

’)%ічненню пам'яті відомих діячів н ^ к и  та культури України сприяють засно
вані УФК іменні премії та стипендії. Міжнародною премією Володимира Винни- 
ченка вшановуються творчі досягнення в літераіурі, мистецтві, добродійницька 
діяльність. Премії та стипендії, встановлені обласними відділеннями УФК, зокре
ма Дніпропетровським - імені Д. Яворницького, Одеським - стипендія імені ака
деміка М. Слабченка тощо, вручаються відомим діятам і тим, хто робить перші 
вроки в галузі ку'льтури й освіти.

З метою пшрокого ознайомлення громадськості з діяльністю УФК, його облас
них, міських відщлень, порушення проблемних питань у сфері культури УФК ра
зом з іншими оргашзаціями став сдівзасновником журналів "Пам'ятки Украйти", 
"і^лпро", газет "Родослав" (Кіпв), "Заповіт" (Терношльсьїзг обласне відділення 
УФК), "Не хлібом единим" (Житомирське ОВУФК), "Поі]ул«рний щоденник" 
(Кримське відділення УФК), "Мости" (Львівське ОВУФК), "Провінція" (Миво- 
лшвське ОВУФК), "Вечірнш Хмельницький" (Хмельницьке ОВУФК). Мають свої 
друковані органи Волинське, Сумське та інші віддіж ння УФК.

Такі найбільш важливі моменти практичної діяльності УФК - громадської ор- 
ганізаціі, що працює на благо відродження традицій духожості уіраімсьжого на
роду.

На жаль, вриза, в якій опинилася вультура, відсутність коштів, невиправдано 
високі податки не дають змоги УФК і його регіональним організаціям здійснюва
ти всі програми, започатковані задля збереження та подальшого розвитву куль
турного надбання.'*“ Але і в цих скрутних умовах працює більшість регіональних 
відділень і продовяусться певна робота щодо втілення довгостроіаових програм.

З 1990 р. розпочала свою роботу ще одна масова громадська організація -

* Див;. Янко Д. Ефективно діяти в скрутних умовах. Доповідь на Пленумі 
прав.шння УФК // Родослав. - 1995, - жовтень. - С. 2.
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Всеукраїнська спілка краєзнавців. Діяльність цієї організації безпосередньо сто
сується питань відродження духовності, культури, історичної спадщини. За 
ініціагавою широких кіл громадськості 27 березня 1990 р. у Києві дуло скликано 
установчий з'їзд, на яшму проголошено створення Всо^країнської спілки кра
єзнавців, обрано її керівні органи, затверджено Статут. Всеукраїнська спілка 
іраєзнавців є благодійною творчою громадською організацією, що об'єднує ак
тивних учасників краєзнавчого р у ^ , що ведуть цілеспрямовану дослідницьіу, 
пошукову та іультурно-освітню роботу з краєзнавства.

Основною метою Спілки є виховання у громадян почуття національної са
мосвідомості, глибокої поваги до історії, іульїури, мови та традицій, духовних 
потреб українського народу, а також інших народів, оволодіння та шанобливе 
ставлення до історико-іультурної спадщини.“®

Краєзшвстш) в Україні має давні традиції, що сягають глибини віків. У  XX ст. 
своєрідне піднесення іраєзнавчого ру^у ірш кідає на 20-ті рр., коли в багатьох 
містах і селах діяли краєзнавчі осередки, що об'єдвували навколо себе сподвиж
ників їраєзнавчого руху. 28-31 травня 1925 р. у Харкові в ідалася ҐІертпа Всеук
раїнська іраєзнавча шнференщя, на якій було утворено Український комітет 
іраєзнавства (УКК). На жаль, діяльність УКК була не довгою, він не зміг реалізу
вати всіх покладених на нього завдань. Адже на почагіу 30-х рр. краєзнавчий ак
тив, як і весь краєзнавчий рух, стали жертвами політичних репресій. Але, безпе
речно, УКК нажжить головна заслуга у піднесенні краєзнавчого руху в Україні. 
Так, якщо на почагву 1925 р. у ресщгбліці налічувалось 5 товариств, 11 гуртків у 
5 округах, на 1 січня 1928 р. - 37 товариств, ЗО іу р ік іву  22 оіругах, та на 1 січня 
1929 р. прапзювало 51 товариство, 658 гуртків у 32 округах, виходив друком все
український ̂ р н а л  "Краєзішвство".'®

Наступний етап у відродженні краєзнавства припадає на кінець 40-х - яоч. 
50-х рр., коли в к р а їн і почали відновлюватися місцеві іфаєзнавчі осередки.

Якісно новий етап у розвитку краєзнавства в республіці пов'язаний з підготов
кою у 60-Х-70-Х рр. багатотомної "Історії міст і сіл Української PCP". Ця 26-том“ 
на праця, що започапувала новий напрям вігчизияної історіографії, є найбільш 
повним літописом історії міст і сіл України*. Об’єднання та координація краєзна
вчого руху у  80-ті рр. стали можливими завдяки проведенню I-IV Всеутраїнських 
краєзнавчих конференцій у Полтаві, Вінниці, Чернігові, Мииолаїві та І Всесоюз
ної конференції з історичного іраєзнавства у Полтаві. Практичні рекомендації 
цих конференцій було покладено в основу розроблення комплексних планів 
іраєзш вчих ДОСЛІДЖЕНЬ в Україні, що включають у себе всі напрями краєзнавст
ва - іфіфодничо-географічного, історичного, іультуролоіічного. 1, нарешті, наго
лошувалось на необхідності створення загальноуїраїнсьіаї враєзнавчої ор
ганізації, що об'єднала б навколо себе як науковців, так і краєзнавців-аматорів.

Докладніше див.: Троньво П, Т, Летопись фужбы и фатства: Из опыта создания 
"Истории городов и сел Украинской ССР" в 26-ти томах - К.: Неук, думка, 1981; Його 
ж. Краєзнавство у вцфодкенні духовності та культури. - К.; Рідний край, 1994.
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За 7 років свого ісиування Всеукраїнською спілкою краєзнавцІБ здійснено чи
мало важливих заходів. Насамперед , продовжено проведення краєзнавчих конфе- 
решрй. У  1991 р. у м, Кам’янці-Подільському відбулася V Всеукраїнська наукова 
конференція "Розвиток укр^ського краєзнавства в контексті національного та 
культурного вігфодження України", у 1993 р. - в м. Луцьку VI Всеукраїнська кон
ференція "Історичне краєзнавство у відродженні духовності, культури, бага- 
товішвих національних традицій України", у 1995 р. - у Черкасах VII Всеук
раїнська наукова конференція "Історичне краєзнавство в 'йраін і: традиції та су
часність", у вересні 1997 р. - у м . Харкові VIII Всеукраїнська наукова конфе
ренція; "Історичне краєзнавство та культура". Також було іфоведено ряд 

, регіональних краєзнавчих конференцій у  Запоріжжі, Луцьку, Черкасах, Полтаві, 
ТернопоД Житомирі, Вінниці, Переяславі-Хмелькшцькому, Новгороді-Сіверсь- 
кому, Каневі, Ромнах, Дунаївцях. Сггілкою засновано почесну премію ім. Дміпра 
Яворницького, що має іфисуджуватися окремим краєзнавцям, колективам 
краєзнавців або краєзнавчим організаціям та установам за вагомий внесок у спра
ву вивчення, дослідження та потуляризації кторшю-культуркшх і природних 
скарбів "малої" батьківщиші.® Перпшм л ^ е а т о м  премії було відзначено яур- 
наліста, колишнього застутпшка голови Запорізького облвиконкому М. П. Ицен- 
ка (посмертно).*

Всеукршнською спілкою краєзнавців. Селянською спілкою України та ре
дакцією газети "Сільські вісті" започатковано довгострокову програму "Пам'ять 
втрачених сіл". Ця програма передбачає створення літоїшсу населених пунктів, 
зниклих з географічної карти України у XX ст. Це ті, що здгйновано під час гро
мадянської та Вітчизняної воєн, залишилися без меіпкаїпцв внаслідок сталінсько
го голодомору, іщ тусово ї депортації, розбудови промислових зон, водоймищ, 
реалізації теорії "безперспективних сіл", Чорнобильської катастрофи тощо. Адже 
тільки протягом 30-80-х рр. знято з державного обліку понад 2000 населених 
іунктів України.Всеукраїнською  спілкою краєзнавців разом з Національною 
академією н ^ к  Увраїни, Службою безпеки України, Державним комітетом по 
пресі України, Українським культурно-іфосвітницькнм товгриством "Меморіал" 
виявлено ініціагиву щодо створення н^ково-документальної серп книг "Ре
абілітовані історією". Це має ^ т и  30-томне видання по кожній з областей Ук
раїни, Республіці Крим, містах Києву та Севастополю, що міститиме імена та 
іншу інформацію про громадян України, що стали жертвами тоталітарного режи
му. Також передбачається видати два додаткові томи. У першому буде вміщено 
сгатистчні дані, документи політичного керівництва, державних органів, норма- 
■гавкл акти, аналіз загальних проблем політичішх репресій. Другий - присвячено 
іноземним громадянам - жертвам репресій. Початок діяльності у цьому шшрямку 
було покладено ігідютовкою та виданням фундаментального збірника докумен- 
тально-публіцисгичних матеріалів "Репресоване краєзнавство”. У  ньому, грунту
ючись на ретельному вивченні раїгіше невідомих джерел, зокрема архівів Служ
би безпеки ЗУраїни, розповідається про життя та трагічну долю багатьох значних 
діячів краєзнавчого руху, що у 20-30-х і наступних роках стали жертвами ре-

* Див.; Кириченко С. Посмертний лауреат // Краєзнавство. - 1993. - № 1. - С. 25-27.
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пресій. Підготовлено та видано працю "Реабілітовані історією" (про репресії на 
Полтавщині).

Більше ніж через п'ятдесят років Всеуїражсьвою спілкою краєзнавців віднов
лено видання лдгрналу "Краєзнавство", що є не лише популяризатором на на
уковій основі краєзнавчих досліджень, а й організатором краєзнавчого руху в ре- 
стубліід. Спілка також є одним з засновників журнаїц? "З архівів В'І'ЧК-ГПУ- 
НКВД-КГБ", що почав видаватися із серпня 1994 р.

Продовжусться процес створення та становлення організації Всеуіфаїнської 
спілки краєзнавців. Нині осередки спілки працюють, зокрема, в Канівському р-ні 
Черкаської обя., Слов'янськоь^ та Красногвардійському р-нах на Донеччині, Ду- 
наєвєцькому р-ні Хмельницької обд, Острозькому та Радивилівському на Рівнен
щині, Лубенському Полтавської обл. та ряді інших.”

Таким чином, ми бачимо, що в умовах погіршення економічної ситуації, пра
вового та культурологічного нігілізму, послаблення державного управління та 
відсутності фінансування системи охорони пам'яток, громадські організації зали
шаються по суті єдиними незалежними інституціями, що опікуються збережен
ням ісгорико-іультурної спадщини, відвфнго та пришцшово відстоюють її інте
реси, Незважаючи на загальне погіршення стану охорони пам'яток, труднощі 
об'єктивного та суб'єктивного характеру, в них спостерігаються позитішні :д>у- 
шення та зміни у формах і методах роботи. Все актуальніше постає питання до
корінної перебудови системи охорони історико-культурної спадщини. Давно 
назріла необхідність удосконалення законодавства про охорону та використання 
пам'яток історії та іульїури. Адже правова практика не має жодного прецеденту 
притягнення до кримінальної відповідальності за руйнування пам'яток Конче 
потрібна розробка загальнодержавної програми охорони пам'яток історії та куль
тури України та створешія єдиного державного пам'яткоожрошюго органу. Лише 
за цих умов можішво цретендувахи кш визнання України щшіиізованою євро
пейською державою.

ДЖ ЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Охорона, використання та пропаїанда пам'яток історії та культури в Ук
раїнській PC P/ / Збіркшк методичних матеріалів: У  6ч . -Ч . ІУ  -К , 1989. - С. 111.

2. УТОШК. Доповідь голови ресккубліканського правліккня П. П. Толочка на 
Республіканській кіауково-кіракгичної конферекщії. - 21-25 січня 1989, Вікшкщя.

3. Толочко П. П. Доповідь на II Пленумі Головної Ради Українського товари
ства охорони пам'яток історії та культури // Віскшк УГОГПК - 1997. - № 1. - С. 5.

4. Постанова VI позачергового з'їзду Українського товариства охороїш 
пам'яток історії та культури 27 червня 1990 р., м. Черкгігів // Пам'ягкси України.
- 1990. - Xs 3. - С. 58.

5. Там само. - С. 59.
6. Віскшк українського товариства охорони пам'яток історії та кдтетури.

- 1990. - X» 1. - С. 36 ( Далі; Віскшк УТОШК).

88



7. Пам’ятки України. - 1990. - № 1. - С. 23.
8. Там само. - С. 22.
9. Там само. - № 2. - С. 57.
10. Телегін Д. Я. Козацькі калт'яні хрести (Некрополі Чорноморських козаків 

Одещини) // Огарожихності. - 1993. - Ч. 19-24. - С. 14; Вісник УТОПІК. - 1995.
- № І. - С. 45.

11. ТЬлочко П. П. Доповідь на II Пленумі Головної Ради У ТО ІЖ  // Вісник 
УТОПЖ. - 1997. - № 1. - С. 10.

12. Заремба С. "Щ іфє братство" у поході // Пам'ятки "і^аїни . -1991. - № 2.
- С. 32.

13. Постанова VI позачергового з'їзду У кр^ського товариства охорони 
пам'яток історії та культури 27 червня 1990 р., м. Чернігів // Пам'ятки України. 
-1990. - № 3 -С . 59.

14. Неживий О. Чорнобильська експедиція // Пам'ятки У ^ш ни. -1991. - № 2.
- С. 46.

15. Там само.
16. Кривенко О. Мертві не ворогують // Пам'ятки Уїраїни. - 1990. - № 2. - С. 63.
17. Там само. - С. 36.
18. Постанова VI позачергового з'їзду Українського товариства охорони 

пам’яток історії та іультури. - 27 червня 1990 р., м. Чернігів // Пам'ятки України. 
-1990. - № 3. - С. 58.

19. ПолояЕнняпро секції "Неіфополі Уіфаши"... / /Бюлетень Українського то
вариства охорони пам'яток історії та культури. -1991. - № 1. - С. 13,14.

20. Положення про ^гково-реставраційну Раду при Українському товаристві 
охорони пам'яток історії та культури // Вісник УТОШК. -1991, - № 4. - С. 6.

21. В обласних організаціях Товариства // Вісник УТОПІК. - 1992. - № 3.
- С. 53. Докладніше див.: Реставрація, консервація і атрибущя пам'яток мистецтва 
Б Утфаїні. - Вісник УТОПІК. -1992. - № 1. - С. 14.

22. Толочю П. П. Доповідь на П Пленумі Головної Ради УТОШК // Вісник 
УТОШК. - 1997. - № 1. - С. 6.

23. Толочно П. П. Про стан пам’ягірозаоронної сіфави в Україні та завдання 
організацій Товариства, Доповіда на VI Пленумі Головної ради Товариства 
// Вісник УТОШК. - 1995, - № 1. - С. 6.

24. Толочно П. П. Доповідь на II Пленумі Головної ради УТОШК // Вісник 
УТОШК. - 1997. - № 1. - С. 6.

25. Козиренко М. Д  Звіт про роботу у І півріччі 1995 р. Львівської обласної
організації Товфиства // Вісник УТОШК. -1995. - 3. - С. 27.

26. Лист Голови Товариства акад. АН України П. П. Толочка Президенту Рес- 
іубдізки Польща// Вісник '̂ ШОШК. - 1991. - № 4. - С. 57.

27. Матеріали IV Республіканської н^ково-практичної конференції "Пам’ят
ки народної культури і музеї" // Вісник УТОПЖ. -1991. - № 3.

28. Картотека пам'яток українського козацтва (програма та інструкція до її 
складання) // Вісник УТОШ К - 1992. - № 3. - С. 5,

29. Ожрона, використання та пропаганда пам'яток історії та культури в Ук- 
раїнськійРСР//Збірникметодичнихматеріатв;У6-тич. -Ч , IV  -К , 1989. -С . 142.

89



30. Про роботу народних університетів в 1990-1991 навч. році // Вісник 
УТОШК. - 1991, - № 4. - С. ЗО.

31. Там само. - С. 33.
32. Симоненко І. Видавнича діяльність УГОПЛС і і Охорона історииз-культур- 

ної спадщини: історія та сучасність: Тези доповідей н^гково-іфакшчної конфе
ренції. - К., 1996. - С. 104.

33. Про практику роботи Ради Рівненської організації Товариства... // Вісник 
УГОПЖ. - 1992. - № 3. - С. 35.

34. Ожрона, використання та пропагавда пам'яток історії та культури в Ук- 
раїнськшРО*//Збірник методичних матеріалів: У 6-ти ч. -Ч . ГУ -К , 1989. -С . 145.

35. Якович В. Інтерв'ю з Головою іфавління УФК Борисом Олійнкшм // Ро- 
дослав. - 1995. - жовтень. - С. 1.

36. Родослав. -1992. - грудень. - С. 2.
37. Статут Уіфаїкського фонду культури. - К , 1992. - С. 6.
38. Поточний архів Уідтаїнського фонду культури. Звіт про роботу у 1991 р. 

-С . 3.
39. Поезія і наука патріотизму // Пам'ятки З^раїни. - 1989. - № 1. - С. 6.
40. Поточний архів У^аїнського фонду іультури. Звіт про роботу у 1990 р, 

-С . 6.
41. Поточний архів 'Ь^раїнсьжого фонду культури. Програма "Пам'ять". Шев- 

ченкова спадщина. - С. 6.
42. Янко Д. Шевченківські весни// Родослав. - 1994. - березень. - С. 3.
43. Поточний архів Українського фонду іультури. Звіт про роботу у 1989 р. 

-С . 8.
44. Там само. Звіт про роботу у  1991 р. - С. 8.
45. Степан М. Віїцюдиги в І^ є в і садибу Мурашків // Родослав. - 1996. - чер

вень. - С. 4.
46. Онуфрійчук М. А  Краєзнавство в роботі Волинського фонду іу'.льіури // 

VI ВсогЕраїнська нгукова юнференція з історичного краєзнавства. - Луньк, 1993.
- С. 462.

47. Поточний архів З^аїнського фонду культури. Звіт ір о  роботу' у 1991 р.
- С. 7.

48. Поточний архів Всеукраїнської спілки краєзнавців. Статут Всеукраїнської 
спілки краєзнавців. - К., 1990. - С. 2-3.

49. Тронью П. Родовід укфщнського іраєзнавсгва// Краєзнавство. - 1993. - Ха 1. 
-С . 6.

50. Ситник А. Премія ім. Дмитра Яворницьвого Всеукраїнської спілки 
краєзнавцІБ // КраєзнавстБО. - 1993. - Х° 1. - С. 24.

51. Збереяозмо пам'ять про втрачені села. Звернеїшя Всеукраїнської спілки 
краєзнавців, Сетшсьюї спілки України, редакції газети "Сільська вісті" 28 груд
ня 1991 р. // Тронько П. Т. Краєзнавство у відродженні думзвності і і^льтури.
- К,: Рідний край, 1994. - С. 103-104.

52. Тронько П. 70-річчя Увраїнського ю мітеїу краєзнавства // Краєзігавство.
- 1995. - Хо 1-4. - С. 8.

90



5 ЗАРУБІЖ Н И Й  ДО С ВІД ЗБЕРЕЖ ЕННЯ НЕРУХОМ ОЇ 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩ ИНИ

Проблеми захисту та збереження історико-іульїурної спадщини постають пе
ред усіма країнами свіїу. Вони набули ваги в умовах стрімкого зростання промис
ловості, транспорту, будівельної техніки та нових технологій. На етапі 
індустріального розвитку відбулися зміни в екології людського ісі^вання. Ці про
блеми торкщ^лись як природного, так і історико-культурного надбання - складо
вої навколишнього середовища. В ж д і їх вирішення склалася певна концепція 
кї'льтурної спадщини, що охоплює широке йзло питань. При цьому поняттям 
пам'ятки охоплюються об'єкти, що мають історичне, художнє, архітектурне, ьуль- 
турнє, соціальне або наукове жачення. Під збереженням пам'яток традиційно ро- 
[^таіють різноманітні види діяльності, пов'язані з їх консервацією, реставрацією, 
реконструкцією, відновленням і використанням.

Процес занепаду центрів с т^ и х  міст, загроза їх ^гйнації гри проведенні ре
конструкції та новобудови, найбільш виразно о с е л и в с я  у багатьох кршнах За
ж ду на початку 60-х рр. У  1964 р. за ініціагивою ЮНЕСКО було запроваджено 
міжнародну кампанію щодо захисту ігам'ягок, головна мета якої полягала у нако
пиченні досвіду стосовно збереження пам 'яіокі визначення оптимальних можли
востей для їх  використання та пристосування до умов сьогодення. Ці іфоблеми 
були предметом розгляду на конференціях ПСОМОСУ, що відалися в Іспанії 
(1967 р.) та іун ісі (1968 р.) й ^ л и  іфисвячені темі консерващї, реставрації, 
відновленню будинків і споруд, що мають історичне значення.' З того часу бере 
початок поширення зонального принципу збереження пам'яток замість захисту 
окремих історико-культурних об'єктів, у  полі зору дослідників, фахівців з різних 
іщу^зей з'являються історичні квартали та зони старої забудови історичних міст.

Проблеми урбашзаїцї, стандартизації бущвницгва в  сучасних умовах спонука
ли до необхідності розробити рекомендації щодо охорони історичних міст, як 
комшюксів пам'яток. У 1987 р. у Ваіпингтоні було прийнято М іж н ^дн у  хартію, 
що зазначала, що під охороною історичних міст мгиоться на увазі заходи, які не
обхідні для збереження, консервації та реставрації цих міст і  для їх безперервно
го розвиту та г^монійного іфистосутання до сучасного життя.

Формування системи збереження пам’яток має об'єктивні закономірності 
Слід зазначити, що воно базується на таких принципах: а) ісіування розвинено
го законодавства; б) чітка, виважена організація; в) постійне фінансування; 
г) інформованість суспільства. Крім того, існують суб'єктивні фактори, що прояв
ляються у різноманітних поглядах щодо місця та ролі пам'яток іультури, спектр 
яких коливається від повного нехтування історико-культурним середовшдем до 
відмови від подальшого розвипу задля збереження решток минулого. Поміж ни
ми знаходиться більшменш розважливе ставлення до історико-культурної спад- 
щиии, носії якого шукають можливості інтеграції ігам'ягок минулого в су'часне 
середовище.

у  іфаінах Заходу діяльність щодо збереження пам'яток набула прихильників 
серед широких кіл громадськості. Цьому сприяло декілька факторів. По-перше,
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активна позиція ЮНЕСКО та міжнародних пам'яткоохоронних центрів, їх на
вчально-тренувальні та освітні програми щодо дослідження історико-культурної 
спадщини кожної з країн в інтересах усього людства. По-дрзте, значення, що на
дали цій справі урядові та законодавчі органи цих крщн. Прийняття адекватною 
законодавства, що забезпечувало не тільки захист, а й подальше використання 
пам'яток, дало поштовх для громадськості поновому ставитись до культурної 
спадщини. З^яди держав не тільки вкладали кошти, а й заохочували гро
мадськість і приватних власників робити внески в пам'япюохоронну справу. Фак
тор поліілпення добробуту значної частки громадян, а танзж інтеграційні проце
си іфаїн Західної Європи й Америки призвели до стрімкого розвитку індустрії ту
ризму. За рахунок розвитку туристичного сервісу в багатьох країнах вирішують 
фінансово-економічні та соціальні проблеми як окремих міст і містечок, так і 
цілих регіонів.

Розширення осві-пі, пропаганда історико-іультурних об'єктів, реклама іуриз- 
щ  - тобто все, що стосусться інформованосіі суспільства та впливає на ро
зуміння значення пам'яток у ж и л і людей, також набуло розвитку в останні деся- 
тилітгя.

Досвід збереження пам'яток історії та культури за кордоном вказує на те, ще 
захист культурного середовища може бути здійснений шляхом інтеграції всіх 
зацікавлених ш  державному рівні.

Невід'ємною складовою частиною цієї політики є законодавство. У  країнах 
Європи ці питання порушувались раніше, ніж у країнах Швшчно-Американськю- 
го континенту. Наїфиклад, у Велиюбриганії з 1882 р. до 1983 р. було прийнято 7 
законодавчих актів про збереження історичних пам'яток, зокрема, споруд, мону
ментів, археологічних решток, історичних зон. У  СІЛА збереження пам'яток рег
ламентується 6 загальнонаціональними законами, що іфнймалися з 1906 р. до 
1974 р. і законодавчими актами южного з штатів, що були затверджені у другій 
тголовині 70-х - на погтатку 80-х рр. Канадська система захисту культурного над
бання зумоюіена З законами центрального підпорядкування, що Ьуїт іфийняті у 
1952 р. та 1970 р., а також законодавчими актами провінцій.’

Функції, що виконують державні установи, громадські та іфиватні організації 
країн Зажду щодо культурної спадщини можна розподілити на контрольно-ор- 
ганізаційш, дослідшщькі, нч'ж во-освітні, комерційні та філантропічні.

Контрольно-оргавгізаційні функції виконують державні установи, такі як 
Міністерство внутрішніх справ (США)"'; Міністерство оточ^кочого середовигца 
(до 1970 р. Міністерство сусігі.льного будівництва та гфаці) (Великюбританія)’, 
Міністерство у  сіфавах індіанців і Канадської півночі (Канада)^, а також державні 
органи: федеральні, штатні та місцеві. Міністерства розробляють та організову
ють масштабні гфограми, а органи адмінісграци контролюють їх виконання захо
дами координації та фінансування.

У США на державному рівні справа збереження пам'яток знаждигься у підпо
рядкуванні Міністерства внутрішніх справ (засновано у 1849 р.). Це міністерство 
займається питаннями землекористування, освоєння гриродного середовища та
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його ресурсів, у  1916 р. в ньозму було створено Службу національних парків, у 
1967 р. - Службу реіфеацп та історичних пам'яток. У 1973 р. у відліт Служби 
національних пф ків утворено 2 відділення. Одне з яких займається розробкою 
саме парю вих програм. Друге - Відділення збереження археологічних та історич
них пам’яток, що оязшпоє всі програми, не пов'язані з парками.’

Лкщо федеральні агентства розробляють проекти щодо будівництва нових 
споруд, ішіяхів, нромислових об'єктів, вони новітні надсилати ід  проекти Кон
сультативній Раді, що, користуючись реєстром, моя® вносити зміни, або юдхиля- 
ти проекти. Консультативна Рада, створена за законом 1966 р. при Міністєрстві 
внутріпшіх справ як самостійішй відділ, надає поради презцдешу країни та вно
сить законопроекти на розгляд Кзіпресу. Значення вішиву Ради на президента ви
явилося вже на почапу 70-х рр. Так, у 1971 р. Президент Ніксон надіслав до Кон- 
грест лист, де вказував на необхідігість розробки програми, за якою будуть 
здійснені заж ди щодо полшшення оточуючого сфедовитца та його вітазристан- 
ня. Ці заходи складались з трьох основних пунктів, одіш з яких стосувався збере
ження історичних будинків за допомогою зва»®ної податювої політики та пошу- 
іу  нових можливостей використання іультурішх об'єктів. Тоді вперше ^лю  по
ставлено питання про захист пам'яток за допомогою введення податкових пільг 
для власників історию-кульїурних пам'яток. Стосовно пам'яток Презвдевгг пи
сав: "Ми завжди вважаємо, що оточунгае середовище - це тільки наше природне 
оточення. Але для багатьох з нас міське оточення едине, де ми пере^ваємо щод
н я  Амфиканські міста від Бостоіу та Вашингтону до Ч^лстона, Нью-Орлеана, 
Сан-Ангоніо, Денвера та Сан-Франциско, в архітектурі б5динків яких відображе
но їх  унікальність і характер, надто швидко знищуються. На жаль, діюча феде
ральна політика щодо податку на при^ток великою мірою стимулює знищення 
стадих будинків, аніж їх  відновлення Особливого загострення на%до знищення 
^динків історичного значеїшя Одну чверть будинків, внесених у 1933 р. до істо
ричного американського обліювого сіш сіу архітектури, було знищено. Кредитні 
установи відмовляють у  позиках власникам для проведення реставраційних робіт 
та відновлення історичних споруд. Багато історичних ^динків, нідпорадковадшх 
федералькоі,(у уряту, отримують недостатні асигнування для реставрації та збе
реження”.® Визігачивіпи основні іцтоблвми. Президент запропонував, по-перше, 
розробити податшві пільги, що запобігли б поширенню негативних тенденцій та 
вплинули на поліїшюішя реставрації; по-друге, ухвалити нове законодавство що
до стразуванни позик, що надає федеральїшй уряд на поліпшеїшя ^динків істо
ричного знгнеиня (15 тис. доя за одиницю житла);, по-третє, рекомендував зако
нодавчим органам зобов'язати урдди штатів і міст уважніше ставитись до 
культурної спаднцши, а також полегіш ті передачу федеральїшх історичних 
об'єктів міським урядам, дозволяючи їх  використанім.

Додамо, що у Конгресі СІЛА іс іу є Комітет у справах внутріїшгіх резервів та 
островів та його підкомітет з Національних парків і рекреаційних зон. На засідан
нях цього ігідкоштету розглядаються проблеми збереження пам'яток, а також об
говорюються віадовідні заюнопроекга.
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в  управлінні державним майном спостерігається тенденція переходу 
відповідальності за збереження історию-ід'льїурної спадщини від федерального 
уряду до місцевих органів уіфавління. Це виявилось в США і Великобританії у 
першій половині 70-х рр.® Місцеві органи влади одержали право реєструвати 
історичні та архітекзурні об'єкти згідно з власними іфитеріями відбору, а також 
^ л и  зобов'язані видіяжга кошти на їх утримання та використання

Розширення масштабу роботи щодо збереження пам’яток вимагало вдосюна- 
лення організаційної структури. Так, у Великобританії після прийняття Закону 
про національну спадщину 1983 р. в ідалося утворення нових державних ор- 
ганізацін. Це Аипгійська комісія з історичних будинків і пам'яток - "Спадпщна 
Англії"; державне бюро з історичних пам'яток Уельсу; правління історичних бу
динків і пам'яток Шотландії; ГИвнічноірлаццська рада з історичних споруд; Ме
моріальний фонд національної спадіцини; Рада з британської археології тощо. 
Всі вони існують за рахунок державних субсидій, що видіїїяються ігід ро:фоблвт 
ними програми. Крім того, міністерсгва сігівробітничаюгь з організаціями, що 
здійснюють крупні державні програми та фінансування яких відбувається за ра- 
зсунок бюджету.''

Іноді на збереження та реставрацію мояуть використовуватися кошти, що 
виділеио на здійснення великого будівнвщгва (наприклад , автострад) або іфоекту 
(наприклад, з розвнпд? туризму). Таж, у Великобританії спеціальні іфавові норми 
регулюють фінансування збереяЕння пам'яток Міністерствами транспорту, жит
лового будівництва, торгівлі.“ У США у виконашіі федеральних програм щодо 
пам’яток дольову участь беруть міністерства сільського господгфсгва, житлового 
будівншцва та розвитку міст, внутрішніх справ, охорони здоров'я, освіти та 
соціального забезпечення. Товариство 200-річчя Американської революції, 
Національний фонд мистецтв. Національний фонд гуіш гіт^них наук. Уп
равління розвитту малого підприємництва

Виконання організаційно-кошіюльних функцій певною мірою залежить від 
нгушво вивая8Вної бази даних про пам'ятки. Толу  ̂проблемам інвентаризації та 
каталогізаіщ пам’яток надають особливої уваги.

У Великобританії складання сішску не залежить від адміністративного роз- 
подіпу та підпорядюування пам'яток, а  пристосовано до їх типологічної кла
сифікації, що відокремлює античні пам'ятки від реєстрових будинків. Традиційно 
склалося, що збереження ігам'ягоку ційкрапгі розпочалося саме із захисту антич
них споруд, до яких віднесено старовинні будинки, замки, іургани, стіни 
укріплень, іуїни фортець, печери. Цими пам'ятками ніхто не користується як 
житлом. Загалом перші списки об’єктів іультурної спадщини охоплювали 
саме античні спокди. На сучасному етапі іфодовяуєгься складання списку 
класифікованих античних пам’яток, яких у 1989 р. налічувалось 13 тис. в Англії, 
4,5 тис. - у Шотландії, 2,6 тис. - в Уельсі."

Діючі церкви, як іфавило, не входять до категорії пам’яток. Вони можуть бу
ти віднесеними до цієї категорії, якщо мають виключні архітектурні особливості. 
Але Великобританія першою з західних країн поставила питання про виюрис-
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тання пустуючих церковних споруд, у  1960 р. проблему невикористаних церков, 
внаслідок чого вони стали об'єктами спустошення та вандалізму, було розгляну
то парламентським комітетом під головуванням лорда Бріджиса. У  1968 р. 
спеціальним законом було затверджено фонд невикористаних споруд саіфальної 
архітектури. Його завданням була організація переліву, захисту та реставрації 
церков, визначених як національні пам'ятки.“’

Крім списків античних сп одд  та об'єктів саіфальної ̂ хітектури в Британії з 
1954 р. запроваджено особливі принципи в підготовці списків історичних 
дннків у відповідності до їх культурного значення. До цих списків входять жит
лові будинки. Було встановлено два основних класи майна та додатювнй третій 
клас для рекомендаїцй. Пдіший клас складають ̂ динки, що не можуть ^ т и  зни
щеними ні за яких обставин. До другого кла(у включені ̂ динки, які мають особ
ливе значення і їх знищення або переобладнання не може бути здійсненим без по
важних причин. Т^іетій клас складаьоть споруди, що заслуговують уваги, але 
зустрічаються так часто, що їх включення практично не може ^ т и  виконано, або 
такі, що мають місцеве значення. До списку третього класу входять споруди, що 
рекомендовано включити до програм щодо захисту історико-культурних 
об 'єктів .Т ака п о тр ій т класифікація створює належні умови для ідентифікації 
історичного майна та дає змогу за умов обмежєішх ресурсів асштувати проекти 
стосовно збереження у відповідності до їх якісних зшракгеристик. Таким чином, 
в оснощг діяльності щодо ожрони пам'яток покладено якісний принцип визна
чення об’єктів.

В Англії в 1987 р. до списків було внесено 380 000 р и н к ів , а в 1989 р. їх 
надрувалось вже 416 000. Зокрема, в Лондоні їх  ̂ л о  29 тис. У Шотландії в 1987 р. 
нщ)ашвувалося 33 000 будинків, а в 1989 р. - 35 000. В Уельсі в 1987 р. -1 0  600, 
в 1989 р. - 11 000. Наведені приклади свідчать, що списки історичних ^динків 
постійно поповнюються й щюцес складання реєстру має перманентний харак
тер.“

У Британії значну увагу надають заповідним зонам. Заповідників у Британії у 
1987 р. налічувалось 5 000, у 1989 р. -6  000. У Північній Ірландії до списків істо
ричних будинків занесено 7 200 об'єктів, кількість заповідників складає 26.”

Але складання списків ще не дає гарантії іфоти знищення пам’яток. Дані, на
ведені спеціальною комісією м. Йорка, свідчать, що з 1954 р., коли вперпзге було 
заіфопоновано потрійну градацію для визначення історичних будинків, незважа
ючи на зусилля багатьох неурядових і благодійних організацій, місцевих органів 
управління, продовжувалось знищення історичних будинків.

ТАБЛИЦЯ

1954 до д а н о втрачено 1967

К лас І 98 8 2 104
К л а сП 41 7 21 зо 408
К лас Ш 137 2 31 108
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Таким чином, майже за 13 років було вірачено 63 об'єкти, а додано до списків ЗІ.'* 
Такі процеси знищення пам'яток загалом характерні для іщіустріально розвине
них країн у першій половині 60-х рр.

У свою черіу руйнування пам'яток спощ^кало до пожвавлення розробки про
грам щодо захисту та відповідного правового механізму їх реалізації. Ще у 1965 р. 
у Британії визнали, що державний огляд історичних лазядшафтів є базою і взагалі 
обов'язковим псрппш етапом у розробці програм щодо захисту.

У Сполучених Ш татах у 1960 р. здійснювалась програма державного рівня шд 
назвою "Національний огляд історичних місць і споруд".'" Слід зазначити, що 
існує різниця між такими поняттями, як огляд і  інвентаризація. Огляд означає по
точне виявлення історичних реліквій та їх ілюстрацій завдаки проведенню 
досліджень та польових робіт. Інвенг^изація передбачає селективний список 
місць або визначних об'єктів з огляду професійної оцінки їх значення, стану збе
реження та необхідних засобів щодо захисту.

Для іфоведення огляду історичних міст і споруд було розроблено критерії виз
начення пам'яток. З метою висвітлення всіх аспектів життя Америки з доісторич
них часів до сучасності американську історію було розділено на головні найбільш 
важливі теми, щдгеми і  розділи у співвідношенні з :фонологічними періодами, 
політичними та воєнними подіями, економічним та індустріальним розвитком, 
сучасним зудожнім, духовним і соціальним життям

У 1969 р, у СІЛА започатіували інвент^изацію  історичних інженерних спо
руд. Для цього було визначено категорії об'єктів, що мали бути віднесені до істо
ричних пам'яток, пов’язаних з розвитком інженерії та технології будівництва. У 
ньому брало участь Американське Товариство цивільних архітекторів, що ще в 
1964 р. утворило комітет з історичної спадщини, а також Товариство американсь
ких інженерів з техніки, що в 1971 р. також створило комітет з історичної спад
щини.“ Метою їх діяльності було визначення найбільш важливих прикла,дів 
вирішення технологічних проблем у різних галузях інженерії, а таю ж  вивчення 
різноманітних споруд, таких як мости, дамби, фабричні комплекси, млини тощо. 
Проведення огляду інженерних споруд призвело до складання програм двох ог
лядів: а) регіонального, що розподіляє об'єкти за географічнім принципом;
б) промислового, що ідентифіїує місцевості на основі типів промисловості 
регіону та зосередаує увагу на таких об'єктах, що зробили найбільший внесок у 
розвиток особливих якостей місцевості.

у  СІЛА у 1966 р. після прийняття Закову про історичне збереження розпоча
лось складання національного реєстру історичних місцевостей і пам'ятних місць, 
яким керувало Міністерсгво внутрішніх справ." До реєстру включаються місця, 
що мають державне (національне), штатне та місцеве значення. Такий 
адміністративний розподіл значно розпшрив кількість пам'яток, що беруться на 
облік. В основі критеріїв включення пам'яток до реєстру лежать якісні характери
стики пам'ятки та її значення в американській історії, ^хітектурі, археології, ми
стецтві. Крім окремих історичних та ^хеологічних об'єктів було визначено нову 
категорію пам'яток, а саме історичні зони, до складу яких увійшли крім історико-
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архітектурних і тульїурних об'єктів пам'ятки природи та історичного ландаїафіу'.

Національзаий реєстр вважається офіційним переліком державного іультурно- 
го майна, що має бути збережено, і виступає як захисна інвентаризація ресурсів, 
що не можуть бути втрачені, мають вагу в американській історії, а також вплива
ють на поліпшення культурного та природного оточення людини. Всі історичні 
зони в системі національних парків разом з іншим майном мають іфаво на визна
чення ж  державні історичні місцевості, на^ваю ть державного значення та 
кваліфікуються ж  такі, що вносяться автомагачно до національного реєстру. У 
1982 р. реєстр налі’̂ вав  32000 об'єктів, серед них 2000 історичних дистрюсгів.“ 
3 1990 р. до нього дут  включено 74000 одиниць, що включають понад 740000 ок
ремих пам'яток історії культури, щкхітешури, щ)хеології, інженерії. Серед них 
1800 пам'яток мають національно-історичне значення. Близько десяти відсотків 
визначено, як національні пам'ятки, решта мають штатне або місцеве значення.“

У Канаді облік пам'яток здійснюється більш сучасними методами. Наприкінці 
70-х рр. було прийнято програму створення центрального комп’ютерного банву 
даних іфо пам'ятки, пам'ятні місця, історичні зони та ландшафти всієї іфаїни. 
Комп'ютерна інвент^изація включає оігасання 200 тис. об'єктів. Але характер
ною особливістю канадської системи збереження є те, що головну роботу покла
дено на уряди провінцій, кожна з яких має своє законодавство, розробляє критерії 
юзначення та відбору пам’яток, іщіоритетні наїфямки роботи.“

.Якщо уважно простежити етапи збереження не|ухомих пам'яток, то потрібно 
розглянути цей процес стосовно визначення критеріїв відбору. Вони, в свою чер
гу, визначаються предметом збереження /види пам'яток/, рівнем значення в мас
штабах держави, штату, графства, щювінції, окремої місцевості; хронологічними 
рамками, в межах яких об'єкт може вважатися пам'яткою.

Наприклад, об'єкти, що молуть % ти включеними до національного реєстру 
США, визначаються такими критеріями: ціншсть визначних подін в амери
канській історії, фхітектурі, ^хеології, інженерії та культурі, зафіксоваїи в рай
онах, дистриктах, місцях, будинках, спо]удах та об'єктах, що зберегли в недотор
каному вигляді розташування, дизайн, оточення, матеріали, емоційну атмосферу 
й асоціації, та які нагадують про події, що зробили значний внесок і  стали загаль- 
ноіфийнягими зразками американської юторії; або асогцююіься з життям видат
них персоналій минулого; об'єднують у собі своєрідні риси типу, періоду чи ме
тоду &|щівницгва, репрезентують роботу видатного майстра чи мають високо- 
гудожню цінність, заслуговують на їшагу завдяки компонентам, що надають їм 
індивідуальності; несуть важливу інформацію, пов'язану з предісторією чи 
історією.

До Національного реєстру не включаються цвинтарі, місця народження або 
могили історичних персон, майно, що належить релігійним інсгагуціям або ви
користовується для релігійних потреб, споруди, що було переміщено з їх 
пфвісного місця розташування, реконструйовані історичні будинки, об'єкти, що 
отримали визнанім протягом останніх 50 років. Але такі об'єкти буде кваліфіко
вано, якщо вони є складовою історичного дистрикіу, або відповіцають настугшим
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категоріям:

а) релігійні об'єкти, що мають велике значення за архітектурними та 
дожніми якостями чи історичними подіями;

б) будинок чи споруда, зміщені зі свого пфвісного місцерозташування, але які 
мають велюуі архітектурну цінність або більш, ніж усі існуючі споруди 
асоціююєгься з історичною персоною чи подією;

в) місця народження або могили (поховання) найвидагніпгих історичних пер
сон, якщо не збереглося місце чи будинки, пов'язані в основному з їх  продуктив
ним, творчим життям;

г) цвинтар, що має першочергове значення у зв'язку з могилами видатних 
діячів, що належить визначеній епосі, у зв'язку з особливими рисами дизайну або 
за асоціацією з історичними подіями;

д) реюнструйований будинок, що досконально вписався в оточуюче середови
ще та представлений у  відповідному стилі як частина плану реконсіручсції при 
відсутності іншого ^ д и н іу  чи споруди з подібними рисами,

е) об'єкт, переважно пам'ятний, у зв'язку з дизайном, епохою, традицією, або 
якщо його символіка наповнює його особистим (унікальним) значенням;

є) майно, що одержало визнання протягом останніх 50 років, якщо воно пред
ставляє виключну важливість.“

У пам’яткоохоронній справі країн Заходу використовуються такі дефініції.

Будинок - це споруда, створена для пршфиття будь-якої форми людського бут
тя, як хата, комора, сарай, церква, готель або подібна споруда У наведених при
кладах показано різномаштні види ^динків, до яких може вживатися названа 
дефініціа Серед них маєток, замок, конюшня, поштова станція, адмшісіратив- 
на, судова будівля або в'язниця.

Об'єкт - це матеріальний предмет, що може мати функціональне, естетичне, 
культурне, історичне або наукове значення, природний або створений, рухомий, 
але пов'язаний із специфікою місця або оточуючого середовища. До таких 
об’єктів мояуть належати меморіали на цвинтарях, пароплави, екскаватори, що 
видобували золото, тощо.

Конструкція - це споіуда, створена з взаємопов'язаних і взаємозалежних час
тин у  визначену організовану систему. Сконструйована лндшюю, вона часто ^ -  
ває великою зарозмфом ін^нерною  спорудою. До конструкщй можуть належа
ти мости, маяки, водонапірні башти (вежі), телескопи тощо.

До комплексів споруд вживаються такі терміни, як дистрикг і  ділянка, Дис- 
трикт - це географічно визначена зона, міська або сшьська, що х^ктерю уєгься  
значною концентращєю, об'єднаннявл, безпдіервністю (ці.іісністю) місць, бу
динків, конструкцій або об'єктів, об'єднаних минулими подіями або відповідаю
чих естетичним вимогам у  плануванні та дизайні. Дистрикт може також включа-
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ти індивідуальні, оіфемі елементи, віддалені географічно, але об'єднані загальни
ми рисами або історичними подіями.

Ділянка - місце, де проходили важливі події в доісторичні та історичні часи, 
іцо само по собі має історичне або археологічне значення незалежно від значен
ня будь-якої існуючої споруди. Прикладами служать поля боїв, місця розташуван
ня національних цвинтарів, станції залізниць тощо.“

З^еєстровані об'єкти за законом мають іфаво одеряувати державні субсидії, 
позики або податкові пільги для підгримки їх у належному стані. У їраїнах Захо
ду державні кошти виділяються тільки під конкретю, прораховані, виважені про
грами. Так, починаючи з Закону 1966 р., кожний з американських штатів розро
бив і затвердив власні програми з історичного збереження, головна мета яких - 
внесення об'єктів до Національного Реєстру.̂ ’ На її виконання було організовано 
комітети, до яких вждили фахівці відповідних гат^зей знань. До складу комітетів 
обов'язково включали місцевих представників. Ці юмітети надавали свої реко
мендації щодо включення об'єктів до Реєстру. Призначені до списку історичні зо
ни, місця, ^динки, споруди або об'єкти повинні були супроводжуватися фото
графіями.

Прикладом здійснення іфограм у Великобританії є розробка консервації істо- 
рико-архітекіурішх заповідників в Англії, якою керувало Міністерство іфаці. 
Так, у 1968 р. за його дорученням було проведено коміиексне обстеження 
фахівцями різних гат^зей чотіфьох історичних міст - Йорка, Бата, Чесгера та 
Чічестера.® Всі вони мали історико-іультурне значення й у різні періоди відіїра- 
вали певну роль як адміністраіинні, культурні або промислові центри. Згодом во
ни . вграгипи своє значення і в середині 60-х рр. були занедбаними іфовінційни- 
ми містечками. Обстеженню піддягали їх історичні центри. Метою дослідасення 
стало визначення можливостей пожвавлення життя цих районів за рахунок роз
вин у торгівлі, залученню туристів, відновленню традиційних видів виробничої 
діяльності, організації малих підприємств та розвитку сфери обслуговування. Ця 
програма повинна була виробиш рекомендації щодо збереження комплексів 
міських історичних центрів і пристосування їх до умов сьогодення. Результатом 
такої діяльності стало включення міста Бат до списку Всесвітньої іультурної 
спадщини за зразюве збереження архітектурного ансамблю історичного міста.®

У СІЛА у реалізації програми щодо збереження пам'яток на Пенсільванія-аве- 
ню брали участь міністерства внутріїпніх справ, житла та міського розвипу, Го
ловне угравління сервісу. Департамент з нзмерпд. Бюро суспільних шляхів, 
БСомісія з міського планування. Комісія щодо збереження історії та музеїв. Було 
створено консультаїив-ну раду при Президенті США. А в 80-х рр. СІЛА здійсню
вали програму "Головна вулиця" за якою у 132 містах іфоводили реставрацію 
центральних історичних кварталів.^'’

Міністерство у сп{ювах індіанців у Канаді (1963 р.) прийняло довгостроковий 
іфоекг вартістю 12 млн. дол. Цей проект стосувався реконструкції' частини 
укріплень і будинків Луїсбургу (Нова ПІотпандія), заснованого на початку ХУШ ст. 
ІЦе раніше було розроблено програми щодо іфистосування 16 національних істо-
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ричішх парків і  ландшафтів для організації в них зон масового відпочинку. На те
риторіях цих парків розміщується багато історичних споруд і пам'ятників.^^

Таким чином, діяльність щодо збереження пам'яток стала складовою міського 
та сільського шинування та користується підтримкою державних органів, різно
манітних громадських організації, комерційних структур, філантропічних 
фондів.

У ро^обц і програм щодо збереження культурного оточення крім спеціалізо
ваних державних фондів і неурядових організацій беруть участь фаж ві асоціації, 
дослідні центри, вищі навчальні заклади, університети. Вони впроваджутють 
спещурси та відділи з підготовки фахівців з консервації, реставрації пам'яток і 
підвищення рівня пам'ягкоохоронної справи. Такі курси створено при Ко- 
іуійійсьЕОму університеті, а також в університетах штатів Джорджія, Флорида, 
Мічиган, Вщджшгія. У Великобританії діє Інститут спеціальних архітекіургшх 
дисциплін, спеціальний курс відіфито в Йоркськоку університеті.”

Питання, що не вирішуються на державному рівні доповнюються діяльністю 
громадських і приватних організацій. їх  напрямками можуть бути досшдження 
пам'яток, Ефосвітницька, комерційна та благодійна діяльність. Так, Національний 
трасг Великобританії ^ л о  засновано у 1895 р., як іфиватну благодійіуг ор
ганізацію. У 1907 р. вона отримала певні привілеї в парламенті та була звільнена 
від сплачування подану. До почапу першої світової війни траст мав 62 об'єкти, 
з яких 28 були подаровані, 21 - гуплені, 13 поступили від громадських внесків. 
Пріоритетним напрямком його діяльності було збереження сільських і приватних 
споруд, археологічних пам'яток, середньовічних фортець, історичних поселень, 
привілеї, якими користувався траст, створили дуже сприятлшві умови для того, 
щоб приватні маєтки, значні історико-архітекіурБІ об'єкти підпадали щц його 
опіку. Це, насамперед, умови, за яких власник дгайна, передавши його трасіу, 
звільняється від сплачування подану на спадщину. При цьому він і його нащад
ки позбавляються іфава іфодажу майна та зобов'язані дозволяти відвідування у 
визначені для цього дні та часи. Така практика залучення приватної власності до 
трасгу ггід назвою "Сільський будинок" здобув прихильників не тільки в Англії, 
але й  за її кордонами й активно використовувався шсцевими вігщілами 
Національного трасту СІЛА.”

Нині Національний траст Велнюбританії - великий землевласник, у його роз
порядженні 560 тис. акрів угідь і 350 історичних споруд, таких як музей Бернса у 
Шотландії, Шекспірівський меморіал, резиденція У Черчилля.” Він об'єднує 
1 млн. членів, сприяє розвш ту ексіурсійного обслуговування туристів, пропагує 
пам'ятки стщювини, видаючи путівники по своїх володіннях тощо. У  Великобри
танії крім Національного трасту активно діють інші неурядові організації, такі як 
Товариство захисту стадодавніх ^динків. Рада по збереженню англійських се
лищ, Георііанське та Вікгоріанське Товариства, Траст визначних місць. Комісія 
"Англійська спадщина". Всі вони не тільки вивчають і пропагують кульїурну 
спадщину, але й вісладають кошти у її збереження.”
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у  СІЛА Національний траст було затвердакно Конгресом у 1949 р. Він ство
рювався з метою проведення національної політики щодо збереження амери
канської спадщини, для того щоб активізувати участь громадськості в історично-

збереженні та забезпечити відповідними навчальними та консультаційними 
іфограмами, приймати, уіфавляхи та використовувати в інтересах громадян виз
начне історичне майно.“  Участь у трасті було відарито для триватних осіб, ор
ганізацій, бізнесменів, які цікавляться іштаннями збереження історії. На сучасно- 
»0  ̂етапі його програми підтримуються членськими внесками, фондами, пожерт
вуваннями та визначеними субсидіями Міністерства внутрішніх справ. Програми 
трасіу виконаються відділами навчання, археологічної дошмоги, історичного 
майнд планів та розвииу громадських робіт, публікацій, відділом Президента.” 
Консультації гфоводяться для груп, що займаються збереженням, керівників об
щин, офіційних іредставників міського планування, а тагож ігідгримуєгься 
зв'язок з федеральними програмами. Інформація щодо законів, архітектурні та 
історичні оїляди поширюються по всій ірш ні через регіональні контори. Т^аст 
видає газету та ілюстрований я ^ н а л . Його діяльність не була марною. Чи
сельність прихильників збереження пам’яток постійно ^ с т а є . І в 1964 р. траст 
налічував вже 2500 локальних охоронних об'єднань.“  Подібну організацію ство
рено в Канаді - "Спадщина Канади". Вона існує за разд'нсж державних субсидій 
та приватних внесків члеігів. Ця організація проводить активну діяльність щодо 
вивчення та визначення історико-іультурної спадщини держави, попшрення 
знань серед громдаіян і залучення їх до охорони пам'яток.® У цілому можна зро
бити висновок, що за повоєнні роки, особливо в 70-80-іі рр. у країнах Заходу 
склалась чітка система збереження нерухомого історико-тультурвого майна. При 
цьому вона не залишається незмінною, а з кожним роком вдосконалюється. Кож
на з частин щ£т системи доповнює інші.

Вивчення досвіду захисту історико-культурного надбання в інших кршнах дає 
змоіу визначити іщоблеми, шр постають перед Україною у цій галузі на сучасно
му етапі. Потрібен закон про збереження пам'яток, що враховував би існування 
історико-культурних об'єктів в умовах іфиватизації. На часі проведення ретель
ного обстеження історичних центрів ігіст і містечок для визначення повного об
сягу культурної спадщини. Ця робота в країні здійснюєгься заццяки підготовці 
"Зводу пам'яток історії та культури ^Ьраїни", Тепер стоїть завдання втілити її у 
форму законодавчих документів і рішень органів влади.
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6. ЕТНОСОЦІАЛЬНИИ АСПЕКТ ПАМ 'ЯТОК  
ІСТО РІЇ ТА КУЛЬТУРИ

Збереження нерухомих пам'яток потрете нагального віфішеїшя ряду пи
тань, пов'яганих з досліггжєішям загальних засад оцінки історичної спадваини з 
погляду етновультурологіг Набуття Україною незалежності та її приєднання до 
міжнародної спільноти поругпжло питання про перегляд нашого ставлення до 
іультурного та, зокрема, історичного надбання.

Бінщегшія загальної культурної спадгцшш достала у своїй складності в XX ст. 
Цьому сгфияли міжнародні ^стр іч і в Афінах (1931 р.) та Парижі (1957 р.), а та
кож прийняття Венегцансьіюї Хартії (1964 р.). Коли РадаЄвроїш іфоголосила 
1975 рік роком архітектурної спадіцини, багато хто віфішив, нібито це ще одна 
короткочасна маніфестація. Але дійсність повністю подолала сарказм скептиків. 
І ніхто нині не може ігнорувати того факту що увагу громадськості та політиків 
більш, ніж ранігпе звернено до історичних центрів міст, до численних стгфих спо- 
іуд, що не зншцуються, а навпаки, дбайливо зберігаються та пристосовуються 
до сучасного використання.

Один з головних усітіхів європейської політики полягає у ТОК̂ г, що ідея охо
рони пам'яток стала стрижневим елементом основних ухвал про розвиток 
містобудування та облаштування довкілля.

Збереження пам'яток має велике етносогдальне значеїшя, є фактором життя 
будь-якої спільноти, стаючи іню ли фактором політики.

З європейського досвіду пам'ятноохоронної діяльності можна виокремити такі 
аспекти, як збереження пам'яток та економіка; збереження пам'яток та європейсь
ка ідентичність; збережвішя пам'яток і толерантність.

Еволюція поняття "сггадщина" у часі та просторі (нові потреби гармонізагцї 
між спорудами та їх фізичвшм і іультурним етносом), глибше пізнання "самовиз- 
начальних" (ідентифікаційних) елементів спадгцшш (та спокуса поиужу схови
ща в цінностях, вага яких з часом достає) і, нарешті, акцентація еюномічнігх і
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соціальних вимірів спадщини (особливо через культурний і релігійний тз'ризм), 
радикально змінили зв'язки людини з налбаннями їульїури (і її бажанням знову 
ж  олануваш). Культурна спадщина перетворилась на репрезентативний фено
мен, що здатний поглибити обізнаність загалу та спонукати урядовців до збере
ження та захисту історико-ьультурних надбань.

Міжнародна Конвенція щодо Збереження Світової Культурної та Природної 
Сіпадщпни (П ^иж , 1972 р.) виявила два основні напрямки; зв'язок між куль
турою та природним середовищем і необхідність постійних структур для юри
дичного, адмінісграгивного, фінансового захисту пам'яток. Точкою відліку стала 
концепція спадщини, її розвиток і розширення кордонів, що бере початок з ба
жання зберегти джерела історії та зафіксувати її віхи.

Стрімкий розвиток історичної н ^ к и  протягом останніх десятиліть допоміг 
виробиш новий погляд на історичну нерумзму спадпцшу, запропонувавши нові 
методики збереження та відбору пам'яток.

Одним з критеріїв оцінки культури та цивш зації можуть бути різні рівні роз- 
вип у та функціонування психосфери: індивідуальна, групова, етні’‘ша, матери
кова, гшбальна тощо. Для розгляду цих питань доцільно визначити, перш за все, 
такі поняття, як "іультура", "цивілізація", "реіфезентативні тексти", "психосфе- 
ра".

Термін "іультура" в сучасній філософії нерідко трактується як ідеальні та ре
альні форми ісіування стрижневих ідей, як "міф" про незнищенність н ^ д у . У 
вітчизняній ножовій літературі цей термін традищйно вживається при вивченні 
археологічних пам'яток -"скіфська культура", "трипільська культура", "чер- 
няхівська культура" тощо і, як правило, обмежується сучушпстю відповідних 
магеріальїшх текстів: специфічний набір побутових іфедметів відповідешх 
форм, специфічна конструкція споруд і склад інвентаря поховальних комплексів, 
специфічний сталь і набір пам'яток мистецтва. Всі ці характеристики розілада- 
нлься поокремо, не кажучи вже про взяття до уваги географічних компонеіггів. 
Однак тільки врахування в кожній культурі однорідності її елементів (від одинич
ної утилітарної речі до грандіозного могильника у відповідному просторовому 
контексті), що складають єдиний ланцюг рівноправішх текстів, дає гіпертекст, 
що можливо вгоначита як "культура". Це найчастіше повторювані в ідеальному 
та практичному бутті етносу семіотичні комплекси включно з осмисленим або 
позначеним ландшафтом. Ті з них, що є типовими для даного етносу, можна на
звати етнопсихосферою даного етносу. Причому будь-яка культура можж бути ви
раженою в текстах двох типів. До першого належать ті, що склалися серед самих 
носіїв даної культури та являють собою своєрідні "самоописи", виражені у ма
теріальних чи дутовних об'єктах (як от архітектура, іфедмета по^'ту, літера
турні джерела, предмета мистецтва тощо). Тексти другого типу - оішсання одній 
культури носіями іншої культурної традиції (приклад: українське бароко Шеде- 
ля). Д осліцжєішя по мойсливості максимально повної сукупності текстів обох 
названих типів, що виражагкгі в пам'ятках, має за кінцеву мету створекшя ком
плексного киукового описанкія даної культури.
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Црвіжзащєю з погля^іу етнокульїурології можна назвати способи практично
го використання текстів іультури. Вона є філософсько-соціологічною категорією 
для означення історично визначеної якості суспільства, що віфажаегься у спе
цифічній суспільно-виробничій технології та віцповідній їй ідгльтурі.*

Важливим також є поняття ідейно-естетичного ландшафту доби, тобто колек
тивного уявлення про відтворення панівних відносин.

Людина постійно займається визначенням семіотичного статусу речей, що її 
оточують. Це виявляється у повсякденних уявленнях про те, наскільки значуща, 
іфестижна та чи інша річ, споруда, місце тощо, тобто, наскільки велика її (речі) 
здатність символізувати дещо більш важливе, ніж вона сама (хщ)акгерний при
клад з власної історії; статус Печерських пагорбів або Подолу від прадавності до 
сьогодення). Така класифікаційна діяльність віа^ваєгься на різних рівнях, почи
наючи від безпосередньо вгфобничої чи життсзабезпе'цтючої діяльності людини 
та закінчуючи рівнями філософського осмислення та утворення політичних 
структур. ІД рівні класифікації постійно взаємодіють між собою, в результаті 
утворюючи систему етнічних цінностей.

Кожна річ, створена людиною, має подвійі^' семіотичну прароду: предмет мо
же використовуватися й утилітарно, і як знак, символ. Все, що нас оточує (тоб
то світ, створений людиною, та світ природи), є контіиуумом знаків, що слід 
зберігати як код того чи іншого етносу, його культури. Це є головною ідеєю 
західноєвропейського та північноамерикансьЕого ставлення до пам'ятки. Вона 
ви® продемонстрована в деяких американських музеях на іфикладах колекцій 
старих паперових шпалер або дверей від будинків, що вже розвалились.

Перефразовукзчи Леві-Строса, можна сказати, що сукупність систем етнічних 
цшностей завищи має свій специфічний стиль, їхня множиннісгь не є безмеж
ною. Вони завжди є комбінаціями тих чи інпшх ідеологом, міфологем, іулиуро- 
логем тощо. Щоб їх виявити необхідно провести інвентаризацію усіх пам'яток, 
після чого можливо було б скласти таблицю повторюваності.

Та чи інша пам'ятка, предмет, споруда - не іфосто матеріальні предмети "вза
галі", а сутності, що відображають чи виражають факти даної етнічної вультури 
й етнічної цивілізації, тих чи інпшх етнічних, соціальних, іщофесійних чи 
інших колЕїяивів, у рамках яких діють люди.

Предмет чи подія стає відбиттям іуяьтури, а саме пам’я ттю , якщо вона має 
не лише практичний, але й репрезентативний і/або символічний зміст, тобто, го
ли пам'ятки за законами функціонування знаків починають витворювати якісь 
семіотичні гонгінууми.

Досліця®ння останніх років шдгверджують, що "...ьультурні сивавалн во
лодіють єдиною та загальною структурою значень, завдяки чому можливі лан
цюжки відповідцостей найрізноманітшпшх юнфігурацій, наприклад; предмет 
побуту - елемент ландшафту - частина людсьшго тіла - одиниця соціальної 
структури - пора ро їу  тощо. І всі вони беруть участь в єдиній всеохопшй мета
форі".^
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Всю інформацію, що її може дати сама річ, можливо назвати первинним тек
стом. Тобто це те, що вона собою являє (будинок, монумент, поле битви тощо); 
її індивідуальні риси та призначення (монумент у вигляді стели, споруда-палац); 
приналежність до етносу, групи (поле битви між козаками та польською шлях
тою, пам'ятник Богдану Хмельницькому); співвідношення з різними моделями 
їультури, тобто датування; виготовлювач, технологія, власник.

Якщо взяти за вихідшій фактор, що пам'ятки історії у своїй сукупності відо- 
бражакпь духовне та матеріальне життя етносів, то головішм стає визначення у 
пам'ятці тих якостей етносу, що найбільш йому іфитаїїганні, і які можна про
стежити на усіх етапах його розвитку, перш за все в сучасних умовах. Тобто є по
треба визюднти не із звиклої для історика зфонології подій, а з сучасної етнічної 
картини та намагатися з'ясувати іфоцес її формування. Пам'ятка може та по
винна відображати якісні зміни основних характеристик етносу, особливо стосов
но його самосвідомості.

Цілком закономірно, що такі х^актеристики розвитку етносу не простежу
ються на одній оіфемо взятій пам'ятці. Вони потре^ю ть звюмплексного підхо
ду; наявш сті самої пам'ятки, географічного середовища, в якому вона існує, ет
нографічних, архвологічішх, лшгвістичних даних іфо н еї

Отже, є необхідність вивчати та зберігати цш сний культурний іфостір. Ха
рактерним прикладом може бути місто - як  іцлісна пам'ятка культури того чи 
іншого етносу. Як писав І. М. Гревс, "історія міста - найкращий іутівник її (куль
тури) ходи та долі".’ Адже саме місто з його ландшафтом, архітектурою, мону
ментальними иам-ягниками може дати найбільїп вагомий історичний матеріал.

Емоційність, що закладена у населених іунктах, формує ту психосферу ет
носу, якою він віпрізняєгься від інших. Грубе порушення цієї рІННОБагИ, 301?)Є- 
ма знесеїшя ст^іих будівель або побудова нових дисгармонійно розміщених спо
руд або пам'ятникІБ, іу й іу є  цю психосферу.

Радянське поняття "пам'ятка", або "історична пам'ятка" мало на увазі окремі 
об'єкти як факти історії, і перш за все, історії радянської держави. Звідси ти
сячі пам’яток на кшталт "^динку, де засідав такий-то ревком" або пам'ятники 
вождям Жовтневого перевороту, чекістам тощо. Часто такий "будишжревко- 
му" був ЦІЕНОЮ ^хітекіурною  спорудою, що являла собою частину історичного 
середовища та збереглася виключно тому, що була революційним пам'ятником.

Але ж  скільки будинків, скільки місць, що були пов'язані з історією етносу, 
життям його кфащих іщедставників, було знищено! Н е^г^н о ю  перебудовою 
повністю кграчено ^ м а т  історичного місця - Володимирської іірки, що надихав 
не одне покоління представників української та російської інтелігенції. Або такий 
іпмагочок української історії як Верховина та Криворівня, де повинна була б 
зберігатися пам'ять про видатних українських письмеїшиків. А ж  у Верховині 
на місці церкви по^довано будинок райкому, а в Криворівні зруйновано ан
самбль так званого Заріччя, що було пов'язане з іменем Івана Франка. Свій вне
сок у розвал історіиного середовища, на жаль, робила і робить церква. Можна 
нагадати ддучо-жонгий колір дерев'яних храмів у  Карпатах або низькопробні
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псевдовізаитійські розписи барочної церкви у Лаврі.

Законодавчі акти радянської доби, вся система охорони пам'яток переважно 
поширювалися лише на поодинокі об'єкти, причому враховувався не стільки їх 
вульторологічний аспект, скільки політичний характер пам'ятки. Звідси такі ци
фри; з 53197 пам'яток історії - 79% (бл. 42000 ) пам'ятки періоду Великої 
Вітчизняної війни; з 6753 пам'яток монументального мистецтва - половина 
пам’ятншсн Леніну та ін ти м  історичним особам радянської доби." Таким чином 
деформована пропорційність кількості пам'яток призводить до виїривлення 
історії народу.

Отже, на часі нові підходи до рої^тиіння пам'яток, перегаяд старого їхнього 
реєстру та складання нового з урахуванням новітніх досягнень історичної н^пш.

Це, здавалося б, просте й очевидне завдання на практиці не так просто 
здійснити. І найперша причина полягає у тому, що здавна й досі ш рюва 
об'єктивність досліджень у нас найчастіше підміняється (нехай ш кіть і з 
найкращими намірами, а подеколи і сподвижницгвом), партійним, конфесійним 
та іншими аналогічними підходами, що ніяк не надаються до об'єктивної 
ієрархізації явшц. Бо ті підходи мають ідеологічне забарвлення та мають вгорин- 
вий характер стосовно реальних текстів і контекстів.

Етнічні тексти та контексти утворюються та живуть зі своїм власним пуль
сом протягом багатьох тисяч років, що не співмірно з часом існування партій, 
ідеологій, шнфесій тощо. Отже, першочергово іиусимо визначите які тевсги та 
контексти ми розглядатимемо, як вони взаємодіють між собою, з текстами етно- 
контактів і текстами зовсім для нас ^ж им и на тому чи ішпому часовому 
щюміжку, а таю ж  яке вони мають значення в нашій сучасній егноіультурогенезі.

Розгляд цих питань можливо здійснювати за схемою: 1) наріжні репрезента
тивні пам'ятки етноідгльтурогенези; 2) пам'ятки зони етножонгагау (зона етно- 
конгакіу ро^м ієгься не як географічне, а як культурологічне поняття); 3) пам'ят
ки міжетнічної взаємодії на основі моделі "свій чужий"; 4) загальнопізнавальні 
пам'ятки.

ДЖ ЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Гудожник Г. С. Цивилизация: развитие и современность // Вопросы фило
софии. - 1986. - № 3.

2. Байбурин А. К. Семиотические аспекты функционирования вещей // Сб. 
Этнографическое изучение знаковых средств ьультуры. - Л., 1989. - С. 71.

3. Гревс И. М. Монументальный город и исторические экскурсии. Экскурси
онное дело. - Петроград, 1921. - С. 21.

4. Вечерський В . В . Державний захист істориш-кульїурної спадщини. Начерк 
концептуальних засад. Культурна політика; методологічні, правові, еетномічні 
проблеми. - К , 1995. - С. 31.

107



ГЛАВА П. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

І. АРХІВИ  УКРАЇНИ ПРО П АМ 'ЯТКИ  ІСТО РІЇ 
ТА КУЛЬТУРИ

Резедова незалежної Української держави п отрете глибокої розробки та 
вивнення питань, пов'язаних з історико-культурною спадщиною. Відродити д> - 
ховність, повернути народові його історію, культурні, мистецькі надбання - спра
ва честі кожного свідомого громадянина. Український народ має багате історико- 
іультурне минуле. Далеко за межами Уіфаіни відомі унікальні знахідки стародав
нього Боспору, Ольвії, Литого кургану. Товстої Могили. Вони свідчать про висо
кий рівень культури народів, що проживали тут у давні часи Вражають і сьогодні 
своїми випуканими адхітекіурними формами споруди Софії Кшвсьтаї, Києво- 
Печерської та Почаївської лавр, монументальні та адхітекгурні ансамбіїі Черніго
ва, Львова, Кам'янця-Подільського та інпшх міст.' Току сьогодні такими актуаль
ними постант. питання ефективного використання існуючих пакт'яток, пошуку 
та повернення до України унікальних скарбів, кшетецьких творів, що з тих чи 
інших причин знаходяться нині за межами країни. У  вирішенні цих питань важ
ливого знажння набуває концентрація відомостей про ту чи іншу пам 'япу або 
кшетецький твір чи археологічну знахідку. Пошук історичних і документальних 
матеріалів про них вимагає значних витрат часу, копіткої пращ у  бібліотеках і 
архівах.

У  цьому зв'язку важливим є визначення кола установ, громадських ор
ганізацій, окремих зацікавлених осіб, що в своїй дія.чьіюсті займалися питання
ми охороїш пам'яток, або мали до них відношеїшя.

Серед державішх установ Російської ікшерії відомості з цих питань є у фон
дах Синоду, Сенату, Мізйстерства внутрішніх справ. Міністерства імператорсько
го двору, Міністерства народної освіти. Академії наук. Академії кшстецгв, Дер
жавної думи тощо. З 1859 р. іф и Мішстерстві імператорського двоіу функціону
вала Археологічна комісія, якій було надано широкі права щодо вирішення пи
тань вивчення та реставрації пам’яток старовини, проведення щкхіеолоіічних роз- 
копокс У підпорядкуванні Міігістерства народної освіти знаходились наугові то
вариства, що діяли при навчальних закладах. Міністерству внутрішніх справ 
щлдорядкаовувались вчені губернські архівні комісії. Так, на початку XX ст. на те
риторії України та Криму активно праіцовали: Одеське товариство історії та ста- 
рожнгностей, Історичне товщзиство Нестора-літописця при Кшвському універси
теті, Київське товариство охорони ігам'ягок старовини та мистецтва. Київське то- 
вадиство старовини та мистецтва, Катершюславська, Полтавська, Таврійська, 
Чернігівська губернські вчені архівні комісії; історико-філологічні товариства 
при Харківському, Новоросійському університетах, інституті князя Безбородька 
у м. Ніжині; Київське, Подільське церковні історико-архвологічні товариства; 
Полтавський, Чернігівський церковні історико-археологічні комітети. У  Західнін 
Укфшні, що входила до складу Австро-Угорщкши, діяли Наукове товщ)иство 
ім. Шевченка, Галицько-Руська матиця та інші.
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протягом своєї діяльності практично кожне н^кове товариство чи комісія ор
ганізувало чи надало допомогу у створенні ь^зеїв, що згодом перетворились на 
самостійні н ^кові установи. Концентруючи старожитності, вони створювали їм 
певні умови зберігання та захисту, вивчали та пропагували серед населення відо
мості іфо їх н^тЕюве значення. Йдеться, зокрема, про Волинський центральний 
ь^зей, заснований Тов^иством дослідників Волині (1902 р.), ь^зей ім. О. М. По
ля, заснований Катеринославським науковим товщ)иством (1902 р.), Кшвський 
^ож ньо-промисловий і науковий музей, заснований Київським товариством 
стгфовини та мистецтва (1900 р.). Херсонський музей старожитностей, заснова
ний статистичним комітетом (1890 р.). Музей, створений Одеським товариством 
історії та старожитностей (1841 р.), став провідною н^ковою  установою в ^ х е - 
ологічкому дослідажнні Північного Причорномор'я. Внсоюго визнання досяг 
Харківський тдгдожній: ь^зей, що був започатвзваний історико-філологічним то
вариством.

За роки свого існування н^чсові товариства та музеї створили документальні 
фонди, що в більшості зберігаються у  центральних і обласних архівах України. 
Так, у  Центральному державному історичному архіві у м. Києві зш ж дягься до
кументальні матеріали, що розкривають діяльність Київського товгфиства охоро
ни пам'яток старовини та мистецтва (Ф-725), Київського тов^иства сгщ)ожигно- 
стей та мистецтв (Ф-728), Кшвсьюго художньо-іфомислового та іщковото му
зею (Ф-727).

Документальні матеріали фонду Київського товариства озюрони пам'яток ста
ровини та мистецтва висвітлюють питання функціонування як самого товщ)исі- 
ва, так і його діяльність в області охорони пам'яток, реставрації споруд Києво- 
Печерської лаври. Софійського собору. Золотих воріт, Андріївської церкви, Воло- 
димирського собору. Завдячуючи :5 гсиллям Товариства, було досліджено Звфи- 
нецькі та Китаївські печери, надано консультації щодо пере^дови веж замку 
Ч^порийського у м. Клевані, зібрано відомості про пам'ятки архітектури м. Са- 
танова в  Просіурівському повіті Подільської губернії, іфоведеко археологічні 
дослідження на Чорнобильсьюму городищі, зроблено обміри та фотографії де
рев'яних храмів ХУШ ст. тощо. Вражвуючи цінність археологічних речей, знай
дених у районі Десятинної церкви, Товгриство порупшло перед Державною ду
мою клопотання щю придбання садій Петровського, Слюсарського, княгині Тру- 
бепької у  власність держави. На зібранні представників наукових товариств 
Києва, настоятелів Десятинної та Андріївськії церюв, місьюго голови, профе
сорів Киішського університету, Дую вної академії, шр іфозюдшю 19 листопада 
1911 р., при обговоренні цього питання нагодопцгвалось на ю ь^, що названа те
риторія € ю лисю ю  державності, тут був центр Київської Русі, жили перші 
київські князі, збереглися рештки православних храмів, княжих палах, язич
ницькі капища та поховання.^

За матеріалами фонду можна скласти певну уяву про діяльність у Товаристві 
багатьох вчених, службовців, краєзнавців. Зоїрема, згадаємо Ф. І. Титова, 
В. С. Іконникова, М. І. Петрова, А. І. Лободу, М. Ф. Біпяшівсьшго, А. В. Прахо- 
ва, В. 3. Завітневича, М. 1. Каманіна, Г. Г. Павлуцького та ішпих. У 1913 р. при То-
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варистві ^ л о  створено філію в Умані, що зосередила свої н^паові інтереси на 
дослідження місцевої історії та пам'яток. Київське товариство охорони пам'яток 
старовини та мистецтва підгримувало наукові стосунки з багатьма науковшаи то- 
вщ)иствами Росії, брало участь у роботі аржологічних з'їздів, що організувало та 
проводило Московське археологічне товариство, у Всеросійських з'їздах ^х ітек- 
торів, )^ож ників, де активно виступало зі своїми пропозиціями з питань охоро
ни пам’яток с т ^ в и н и , вболівало за старожитності України та їх подальшу долю.

Відомості іфо діяпьігість н^^кових товариств, що дослідяували пам’ятки, 
відЕладались також у фондах Кійвсьюго навчального округу. Київського та 
Віленсьного універснтетів (Ф-707, 708, 709 ЩЦА у м. Києві). Матеріали Одесь
кого навчального о іруїу  та Новоросійського університету зберігаються в Одесі, 
а Х^ківського навчального оіфугу й університету відповідно - у Х ^гові.

Так, у фонді Уаравління Київського навчального окруїу є матеріали про ство
рення у Києві у 1835 р. Комітету дослідження та збереження у західних губерніях 
к р а їн и  стародавніх пам'яток вітчизняної історії. Київського архіву древніх актів 
(1848 р.). Комісії з природничо-історичного обстеження губернії Кшвського на
вчального округу (1851 р.) Документальні матеріали Ради Кшвського університе
ту (Ф-708) зберіганш. відомості з питань оторонн пам'яток історії, їх описання, 
подають відомості гро ^таологічні предмети, знайдені К. Лохвицьким під час 
розкопок Золотих воріт і подарованих утверситету, про предмети старовини, що 
передавались до музею, клопотання науковіцв про дозвіл вести археологічні 
досліджешш, звіти про роботу Історичного товариства Нестора-літописця та ін. 
Як бачимо, відомості вищеназваних фондів торкаються різтабічних питань 
дослідження стщ)Ожитностей, але багато з них носять фрагментгщннй характер і 
потребують для відновлення повноти історичного процесу пошуїдг додаткової 
інформаїцї.

У фондах Києво-Софійського кафе^фального собору (Ф-172), Києю-Печерсь- 
кої лаври (Ф-128), 84 ^ в д ів  монастирів, що зберігаються у  Києві та Харюві, 
окрім доіумеш ів суто релігійного та господарського хщакгеру наявні справи 
іцю ремонт церковних буащель, реставраційні роботи. Зокрема, про контракти з 
художниками й ^хітекіорам и з привог^ реставрації фресок і мозшк Софійсько
го собору у К иєві, % цвель Києво-Печдюької Лаври: Успенського собору, реста
врації живопису у ньому художниками Ф. Г. Солонцевим, В. В. Верещаііним, 
1.1. Іжакевичем, про будівництво дзвіниці та інших споруд Лаври. У фондах мо- 
настщ>ів є відомості іц>о спорудження церков і їх  ремонт, ^хеологічні розкопки 
і^ га н ів  на Київщині. Фраіментаїщі відомості та описання київських церков 
можна почерпнути з Колекції довументів Історичного товариства Нестора-літо
писця (Ф-222), аж  фоцд цього товариства розпорошений і вивчення його пам'яг- 
коохоронної діяльності потре%є великої дослідницької роботи в різних скзвищах 
і бібліотеках.

Матеріали центральних державних архівів з даної нроблеми моауть бути до
повнені документами обласних архівів. Як правило, це фонди канцелярій гене- 
рал-іубернаторІБ, губернаторів, наукових товариств, ь^зеїв. Зоїрема, з фондів 
Управлівия Новоросійського та Бессарабського іенерал-іубернагора (Ф-1), кан-
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целярії градоначальника (Ф-2), Одеського товариства історії та старожитностей 
(Ф-93), що зберігаються в Одеському обддержархіві, можна виюристати дані про 
археологічні знахідки та їх подальшу долю, археологічні розкопки на Кримсько
му півострові, про створення перших музеїв в Одесі та Керчі, спорудження 
пам'ятників, про заж ди, що вживались місцевою адміністрацією щодо збережен
ня ̂ хеологічних пам'яток від самовільних розкопів і результати їх запроваджен
ня. Наїфиклад, генерал-губернатор Новоросійсьшго краю та Бесс^абії М. С. Во- 
ронцов звернувся до місцевої полііцї з вимогою посилити відповідальність за збе
реження залишків старовинних будівель у м. Феодосії та Судаїу, стародавніх 
гробниць. Золотого та Царського курганів в околицях м. Керчі. Однак, Керч- 
Енікольський градоначальник 3. С. Хержулідзев відповідав, що гробниці та кур
гани розюпуються неосвіченими та жадібними до здобичі людьми. Місцева вла
да та поліція здійснює всілякі заходи щодо запобігання цих порушень, але курга
ни та гробниці знаходяться на великій території, розкопують їх, як правило, 
таємно у  нічний час, тому він не може вяаїти рішучих заж дів щодо припинення 
самовільних розкопок.’ Відомості про передачу Одесьвом}’̂ тов^иству історії та 
старожитностей археологічних знахідок з острова Тендер, з Чорноморської ппур- 
манської роти м. Миколаєва, про створення при тов^истві музею, поповнення 
його колекцій, про дослідження 3. Аркасом Херсонесу, підготовку історичного 
нарису про стщгожнгності та археологічні розкопки на території півострова, 
знахідки там залишків ст^одавнього храму з фрагментами мозаїчної ггідлогн, 
уламків м ^ьурових колон та ін., можна почерпнути з фонду Одеського товари
ства історії та старожитностей.'' При ньому необхідно відзначити, що в архіві на
явна лшпе незначна частина документів, що відювлась у  результаті діяльності 
Тов^иства. Досить скромними є персональні фонди членів - засновників Товари
ства М. Н, Мурзакевича, А. О. Скальковськнго, М. М. Кір'якова, А. С. Струдзи та 
ін.

Більш насичено інформацією про пам'ятки старовини фонди державного 
архіву Автономної Республіки Крим (юлишньої Кримська! обл., у дорево
люційний час - Таврійської губернії). Це о^тиовлено значною кількістю пам'яток, 
розтапюваних на Кримському півострові. Ці відомосгі, в основному, сконцентро
вано у фондах Кащ елярії губернатора (Ф-26) та губернського іфавління (Ф-27). 
Вони дають можливість прослідкувати хід дослідження, ремошу, реставрації 
Бахчисарайського палацу та навколишніх споруд, починаючи з 1722 р., про кош
ториси вш рат на реставраційні роботи, їх якість і  конкретних виконавіцв, авторів 
проектів реставрації. Схоронність значної кількості старовинних пам'яток потре
бувала від місцевої влади докладання великих зусиль, гфийнятгя ефекгивішх 
ртшень щодо урегулювання багатьох проблем з приватними власниками, окреми
ми науковцями й установами, наггравлекшх на вивчеїшя та збережеїшя старожит
ностей. Так, ггісля відкриття знахідок всесвітнього рівня у м. Керчі, піднялась та
ка хвиля самовільних розюпок, числеїшх звернеш, до адміністрагцї краю про 
дозвіл на розкогпан, що у 1834 р. генерал-губернатор Новоросійсьшго краю та 
Бессарабії М. С. Воронцов змушений був з метою упорядкування цієї справи 
рюзіслаги до міських і земських установ і поліції загальні положення (правила). 
Згідно з цими правилами власникам землі дозволялось розпоряджатись пам'ятка-

111



ми, що знаждились на ній, на свій розсуд, держава не буде втручатись коли влас
ник землі складе угоду та дасть дозвіл бажаючому вести розкопки чи дослідаеу- 
вати старовину. На казенних (державних) землях пошук коштовностей дозвошт- 
ся місцевою владою, а в оіфемих випадках - найбільш вирогідних щодо знаход
ження в тому чи іншому кургані коштовностей - з дозволу генерал-губернатора 
краю.’ На жаль, архівні джерела свідчать, що припинити хижацькі, грабіжницькі 
розкопки не вдалося. Численні листи, звернення з проханням допомогти захисти
ти ту чи інпщ п ам 'яте від руйнування чи вирішити долю коштовних знахідок, 
написів на могильних плитах у  храмах і мечетях, каменів-жщгговників також є 
свідченням цього. Так, жителі Сімферополя, Бахчисараю та навколишніх сіл 
(всього 230 підписів), враховуючи занедбаний стан пам'яток, запропонували свій 
варіант & схоронності шляхом утворення скитів. Розмова йшла про Успенську 
церкву біля Бахчисарая, церкву Анастасії, церкву у скелях Інкермануг Ільїнську 
церкву у Какозькій долині, Георгія - біля Старого Криму, джерела Козьми та 
Даміана, церкву Іоанна Предтечі та ін. Ініціативу місцевих жителів було схваль
но іфийнято і  підтримано Синодом.® Але ці одноразові заходи мало впливали на 
загальний стан старовини в крщні, не вврш ували щюблеми в цілому.

У фонді губернського іщавління, особливо його ^дівельноіо ВІДЦІ.І5 ', зберіга
ються кошториси на ремонтні роботи у Бахчисарайському палаці, починаючи з 
1801 р. У  1820-1828 рр. розпорядженням імператора проводились реставраційні 
роботи, нагляд за ними вів архітектор Іван Ко.лодін. У  ході реставрації з'ясува
лось, що роботи проводяться за європейськими зразками, а не в східному стилі, 
як цього бажав імператор. Перевірка архітектора Фраполі підтвердила ці факти. 
Івана Колодіна звищгвагили у недбайливоь^ ставленні до роботи, у зайвій витраті 
коштів, охаракгери^пвали малообдарованою людиною, заборонивши роботу в 
Криму. Було відкинуто й ті факти, що в цей час за його проектами йшло 
^дівннцгво церкви у Сімферополі. Значний інформаційний матеріал про старо
житності містить справа № 73 цього фонду.’ В ній наведено дані іфо численні 
пам'ятки Таврійської іубернії, що можна розглядати, як перший список пам'яток 
іфаю. Його підготував академік Є. Є. Келер, який за доюшенням уряду готував 
висновок на звернення поета В. В. Каїшіста про вжиття термінових заходів щодо 
збереження залишків старовини в Криму. Обстеження с г ^ в и н и  академік прово
див разом з архітектором Є. Ф. Пжкалем, який за пропозицією Є. Є. Келера по
винен % в вести нагляд за ремонтом с т ^ д а в н іх  споруд. Та ці намщи не було 
здійснено, а на нонгга, що ^ л о  виділено урядом (10 тис. руб.) на ремонт пам'яток, 
^ л о  відкрито музеї в Одесі (1825 р.) і Керчі (1826 р.). Пам'ятки не вивчались, не 
охоронялись, занепадали. Про стан стародавніх сп о ^д  і фортець губернське 
правління постійно інформувала місцева влада, але в більшості випадків клопо
тання піднімалися вже тоді, коли пам'ятки перебували в іфигичному стані та по
требували здійснення термінових заходів щодо їх  збереження.*

Про історико-куоп.турні пам'ятки Поділля та Волині доіотлентальні матеріали 
зосереджено у  фонді канцелярії Київського, Подільського та Волинського гене- 
рал-іубернатора (Ф-442), а доід^менти, що сконцентровано у фондах нянових то
вариств: Подільського єпархіального історико-статистичного комітету - в архіві

112



м. Кам'янця-Подільсьшго, Волинського церковно-археологічного товариства та 
Тов^иства ДОСЛІДНИКІВ Волині - у Житомирському державному обласному 
ф Х ІВ І.

Підводячи підсумки стану вивчення пам'яток старовини, треба вражвуваги, 
що І^ а їн а  бужі складовою Російської імперії і на неї поширювались правила, 
згідно з якими всі знахідки спочатїу поступали до музеїв Москви та Санкт-Пе
тербургу. Там найцінніші предмети відбіфались, а другорядні відправлялись на
зад для коїйплекіування місцевих музеїв. У  державному історичному архіві Росії 
зберігаються відомості про знахідки, пю поступали з Керчі, Ольвії, Херсонесу та 
інших їуточків краши. Зоїрема, у фоцщ Міністерсгва іміюрагорсьЕОго даору (Ф-469) 
є відомості про перелік предметів, що було знайдено під час ^хеологічних роз
копок в околицях Керчі. Так, в одній з гробниць при жіночому похованні були 
знавдеш приїфаси із золота: вінок, обруч на шиї, ваза, браслети, металеве люс
терко із золотою ручкою. При пожванні чоловіка знайдено предмети із золота: 
вінок, обручка, статуя із зображенням скіфів, золоті бляхи, 105 ігідсгавок тощо." 
Цей пере.лік можна продовжити. Знахідки сформували І&рченський зал ^ м іта - 
я^г, що нині є його іфикрасою.

Архівні джере.ла практично в повному обсязі дають можливість вивчити стан 
охорони та збереження пам'яток історії та культури протягом останніх семцдеся- 
ти років так званої радянсьюї доби. Основний масив документів знаходиться у 
фондах Центрального державного архіву вищих органів влади (ЦДАВО). Мало- 
досліджвною темою, з політичних міркувань, до останніх років залишалась 
пам'ятшохоронна діяльність за доби Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, 
Тільки після оголошення незалежності 24 серпня 1991 р. Україна отримала мож
ливість розіфивати "білі плями" та "небажані" теми та сторінки своєі історії.

У  фонді № 2581 ЦДАВО Уіфгини містяться матеріали про створення вссук- 
ршнського пам'яткоохоронного центру за часів Центральної Ради. З цією ініціати
вою виступила група діячів на^кп та і^^льтури м. Києва, що розробила проект ста
туту Центрального комітету охорони пам'яток старовини та мистецтва в Увраїні 
(ЦКОПСІМУ). Комітет ставив за мету утворення в Україні місцевих оргашв охо
рони пам'яток, як сусшльної, так і приватної власності, складання реєстрів, за
хист пам'яток від нищення, вивозу за межі України, надання практачної допомо
ги музеям, бібліотекам у збиранні відомостей про пам'ятки, об'єднання нг^ткових 
сил для спільної праці, поширення і виховання у  суспільстві любові та шани до 
пам'яток стгровини тoщo.̂ ° В роботі юмітету брали участь М. Ф. Біляпгівський 
(голова ради комітету), М. С. Грушевський, С. О. Єфремов, І. М. Каманін, 
В. Г. Кричевський, К. М. Мельник, Г. Г. Павлуцький, М. В. ПахаревськЕй, 
М. І. Петров, В. М. Щ ербаківський, В. У Щербина, Д. І. Яворзницький, 
Я  П. Лщуржннський та ін. У серпні 1917 р. в структурі секретарства Централь
ної Ради було створено від діл музеїв і пам'яток старовини та мистецтва, окресле
но коло його діяльності. Відділ доклав чимало :^гсиль щодо врятування архітек
турних споруд, мистецьких колекцій. Неодноразово підіймав питання перед орга
нами селянського самоврядування про збереження маєтків Харитоненків у Ка- 
чанівіц Борзенсьюго повіту, Рахманової у с. Вейсхбахівці Ніжинсьюго повіту на
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Чернігівщині, Браницького у с. Турчиш Канівського повіту на Київщині та ін. 
(див. Справи №№ 208-221).

Вжиті термінові заходи сприяли збереженню багатьох приватних колекцій, 
фхітекіурних пам'яток, проведенню ремонтно-реставраційних робіт палацу Ро- 
зумовських у Баїурині, Андріївської церкви у Києві та  ін. Зусиллями 
співробітників відділу розпочато роботу щодо створення народного »узею, що 
планувався як Центральний музей України, при цьому значна увага приділялась 
поверненню з ^х ів ів  і  кузеїв Москви та Петрограда національних реліквій: ко
зацьких прапорів, зброї, гармати з гербом І. Мазепи, речей з січової церкви св. 
Покрови, картин уіфаїнських художників і митців. Відділом було шдготовлено 
проект закону іцю охорону пам'яток ^^ргпни. Ним передбачалось, що архео
логічні пам'ятки не мояуть розкоіувагись, розорюватись чи порушуватись без 
дозволу Центрального комітету охорони пам'яток старовини та мистецтва Ук
раїни. Всі пам'ятки, знайдені в землі, є власнісію держави, не можуть продава
тись, передаватись приватним особам, а поступати до музеїв чи н^кової устано
ви за певіу оплаїу. Без дозволу Комітету заборонялось розбирати, іюребудовува- 
ти, реставрувати залишки фортець, замків, іультових споруд, цивільних історич
них б5дівель, на свій розсуд розпоряджатись внуїріппгім убранством церков, ко
стьолів, синагод вивозити за межі Уіраїни коштовності чи пам'ятки старовини з 
приватних колекцій, що мають національне значення або відносяться до історії 
чи егноірафіг“ Незважаючи на відсутність у законі багатьох положень, прийнят
тя його сприяло б сіфаві охорони пам'ягов:. Та на жаль. Центральна Рада не встиг
ла цього зробити, оскільки %ла розіущ еною німецькими овупавтами, що приве
ли до влади гетьмана П. Скоропадського.

За Гетьманату пам'яткоохоронна справа дещо уповільнилась. Згорнули свою 
діяльність центральні та місцеві комітети, за сизроченою програмою працював 
відділ охорони пам'яток (див. - Ф. 2201, Ф. - 2457 ЦДАВО України). Правда, пи
тання збереження історико-іультурної спадщини порушив з'їзд даячів українсько
го пластичного мистецтва, що іцюходив у  червні 1918 р. у  м. Києві. Цій проблемі 
іфисвягили свої вистуїш Д. Антонович, М. Істоішн, Є. Ільченко, Г. Олеьазандро- 
вич, В. Модзалевський, Г. Павлуцький, Ф. Шміт, Д. Щербаківський, вона знайш- 
т  відображення у резолюції з'їзду. У фонді є матеріали тіро іфоведення реор- 
ганізащї відділу охорони пам’яток, створення нових секцій (охорони пам'яток ар
хеології, реєстрації ігам'ягок) збільшення асигнувань на пам'яткоохоронні заходи 
й установи, про організацію Київсьюго археологічного інституту (КАІ), де б го
тували фахівців з археології, археографії та мистецтвознавства. Відділом власни
ми силами та з участю громадськості було здійснено заходи щодо припинення хи
жацьких розюпок Ефхеологічних пам'яток Kproty та Ольвії, Салгівських курганів 
на Хфківщині, проведено розкопки на місці Зщ)убського монастиря біля Трахге- 
мирова, проводився нагляд за земляними роботами в околицях м. Києва, за моги
лою Кобзщія та Шевченківськими місцями, фортецею у м. Кам*янці-Подшьсько- 
му, розпочато ремонтно-реставраційні роботи у  Софії Кшвській, споруд Виду- 
бтшького монастиря, Свято-Троїцького та Іонівського монастирів, що постражда
ли від вибуху 5 червня 1918 р. У фонді є матеріали про роботу культурної комісії.
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що діяла при Міністерстві віросповідань, щодо повернення вивезених у 1915- 
1916 рр. до Росії їультових пам'яток, склаадння списіу церковних речей, що зна
ходяться у  музеях, бібліотеках, архівах Москви та Петербургу, а також на тери
торії України, для розробки проекту щодо їхупорядвування.

Відомості іфо охорону пам'яток за Даректорії сконцентровано у фондах № 
1065, № 3689 ЦЦАВО України. Вони висвітлюють заходи Української Народної 
Республіки Б області культурного будівництва й охорони пам'яток. Зокрема, про 
те, що уже в перші дні перебування при владі Директорія розглянула питання про 
оголошення Софії Київської, Володимирськамо собору, Андрпвсьіакї церкви 
національними святинями, ір о  увічнення пам'яті полеглих у боротьбі за 
звільнення України. На початку 1919 р. міністр народної освіти УНР Іван Огієнко 
передав на розгляд уряду статут Українського національного музею, ш |уш ив пи
тання іфо законодавче оформлення передачі у державну власність території, 
іфиміщень, майш  та капіталів Кишського зудожнього промислового та ямково
го музею.‘̂  Але військово-політична обстановка в к р а їн і не дозволила уряду 
УНР довести вирішення цих питань до кінця. Не могло бути й  мови про система
тичну роботу віддцуг оязрони пам'яток, забезпечення схоронності колекцій влас
ників багатих маєтків (Сашушків, Корецьких, Острозьких, Собанських), пансь
ких паїш цв, що гра^нались, руйнувались більшовиками. Пам'ятки практично 
знаждились без державного догляду й  охорони. Такий стан культурної спадщини 
викликав глибоке занепоюєння певної групи діячів науки та кутьтури. У серпні 
1919 р. Ю. Александрович, М. Обідний, Ю. Сіїцнський та ішпі зверіулися до Ра
ди Народних Міністрів, мшістра народної освіти та іішшх урядовців з листом, де 
кнсловили своє занепокоєння станом пам'яток і внесли гфопозиції щодо створен
ня мережі державішх музеїв, архівів, бібліотек і через ішх допомоги місцевим ор
ганам самоврядування налагодити справу охорони пам'яток. Керівництво грою 
роботою, на їх  думку, можлківо було скокщентрувати в Головнолу управлінні ми
стецтв і нагцональної культури. Міігістерство народної освіти та мистецтв УНР 
звернулось через пресу до ігіцлеглих установ ігро необхідність прийняття 
териінозих заходів щодо збережекшя пам'яток стщювкпш. Окрім цього воно 
агігщило віодіп охорони пам'яток фахівцями, яких очолив професор Кам'янєць- 
Подільського університеїу П. Клименко, розпочала роботу комісія з підготовки 
інструкції щодо охорони пам'яток. Губернських і  повітових комісарів освіти зо
бов'язували тимчасово взяти під свій нагляд всі пам'ятки на підлеглій їм тери
торії. Коло питань, що входило до їх компетешщ, роз'яснювала спеціальна 
інструкція. У вересні 1919 р. Міністерством народної освіти було підготовлено та 
подано до Ради Народних мшісгрів проект закощ^ "Про озюрощ  ̂ггам'яток старо- 
дани і мистецтва". Відсутігість коштів була одкгіезо з причин, що стала на пере- 
ішхщі прийняттю цього загону, що безперечно негативно позначилось на пам'ят- 
гоохоронній сшуації в Україні

Ознайомлеігня з архівкшми матеріалами, що відклались у реультаті діяль- 
гості Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, протягом семидесяти років було 
утаємішчено. Вокш перебували у сховищах, недоступних дослідникам. Тому вив
чення та аналіз пам'ятгоохороішої роботи цих уфядів дозволить переглянути де-
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які сторінки історії України, деякі написати заново, змінити точву зору віїщосво 
законодавчих актів, що були прийняті шзніше більшовиками, які стверджували 
про них як перших і унікальних в історії Росії та Радянського Союзу. Документи, 
що висвітлюють іштання збереження пам'яток історії та культури після 1919 р., 
віцклались у результаті діяльності радянських організацій і  установ і зосередже
ну фондах Нфкомату освіти УСРР, Міністерства іультури УСРР, Державного 
комітету у  справі ^діннжцтва при Раді М іністрів УРСР, ЦДАВО Іі^фаіни та у 
фондах обласних утгравлінь іультури, що зберігаються у державних обласних 
архівах.

Наприклад, у фонді № 166 Народного комісаріату освіти УСРР відклались ма
теріали щю створення першого в к р а їн і державного закладу з охорони пам’яток 
історії та культури - Всеутфаїнсьюго комітету охорони пам'ятників мистецтва та 
старовини (ВУКОПМС), про його роботу у Харкові та Києві, організаційну 
структуру, склад, основні напрямки діяльності, У  ш мітеті активно іфацювали 
Д  І. Баталій, М. Є. Дадикін, Г. Г. Лукомський, О. С. Федоровський, С. А. Тарану- 
щенко, Н. Д. Полонська, В. Л. Модзалевський, М. Ф. Біляпгівськийта ін.“ За про
позицією ВУКОПМСу всі іультурні ціїшості Уіфаїни ^ л о  оголошено народним 
надбанням, створено мережу губернських комітетів з охороїш пам'яток. Фонд 
містить відомості іфо діяльність створеного в кінці 20-х рр. Українського коміте
ту охороїш пам'яток культури (УКОЇШ), що провів значну роботу щодо виявлен
ій  та реставрації пам'яток, вюначення їх  зудожньої ціїшості, розробки інструкції 
іфо облік, охорону та складання реєстру пам’яток.

В умовах господарської розрухи звичайним явищем була байдужістть, 
нігшістичний підхід до пам'яток, часта реорганізація державних установ, ст|ук- 
турних частин, що негативно відбивалось на справі збереження старовини. 
Однією з форм схоронності історико-іультурної спадщини в цей період ^ л а  роз
робка правових норм, декретів, постанов з цій' іфоблеми. Ствробітннки Голо- 
вмузею. Головного політико-освітнього комітету республіки (Укрголов- 
політо світа) плідно працювали над підготовкою тфоекіів законів "Про 
реєстрацію, прийом на облік і охорону пам’ятників м>'зейного значення на тери
торії УСРР", "Про музейні коштовності", "Про заж ди припинення вивезення за 
кордон речей музейного знаяеїшя" (1922 р.) та інші, але з вищеназваїшх причин, 
ці декрети не було прийнято. Тяжкий стан пам'ятюохоронної роботи й окремих 
пам'яток турбував нгрювців, активних краєзнавців і громадських діячів. Свою 
пропозиїдю з цього питаїшя виклала й Всеукраїнська Академія, яка звернулась 
до держатаих установ з доповідною зашкжою, зі своїми пропозиціями щодо ор
ганізації роботи з ожронн пам'яток.

Після утворення С ою ^ Радянських Соціалістичних Республік культурне 
^щівницгво в Україні пішло в руслі вимог і по.тітичної лінії партії більшовиків. 
Багаті документальні фонди цього періоду, в тому числі й  ті, що висвітлюють пи
тання створеїшя та функціонування пам'ягкоохоронної мережі, знаж дяїься в 
архівосховищах Росії. Але документи, що відклались у ре^льтагі діяльності пев
них установ і  організацій в  Україні, дозволяють провести досить грунтовне 
досліджеїшя про вилучення церковних коштовностей у 1921-1922 рр. В основно-
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му маїеріали знаходяться у  фонді № 166 ЦДАВО України, Інституті рукописів 
ЦНБ ім. В. І. Вернадського, державних обласних архівах. Вони свідчать, що ви- 
^^нення коштовностей ІфОБОДИЛОСЬ без експертизи іфедметів, у складі комісій по 
вищгченню коштовностей переважали представники фінансових органів місцевої 
влади, НКВС, що призвело до загибелі чи вивозу за межі України унікальних 
пам'яток. Лише спільними зусиллями нгуковців, В с^іф аїнсью ї Академії наук, 
щтацівникІБ наркомату освіти ^ л о  порушено питання й частину вилучених 
цінностей повернуто з Москви до Уврайш. За клопотанням ВЖ Н до Москви був 
відряджений охоронець 1-го Державного музею Д. М. Щ ербаківський та 
А. Ф. Середа. Завдячуючи їм, до Києва ^ л о  привезено 3200 ювелірних виробів, 
що опрацювала спеціальна комісія у складі О. П. Новицьшго, М. Ф. Бі.ляшівсько- 
го, Д  М. Щ ербайвсьіюго, Ф. Л. Ернста, А. Ф. Середи. Численні коштовності по
ступили до 1-го Державного і^зею , стали предметом спеціальних досліджень на
уковців.“ Але ці заходи носили фрашентарний характер і не могли вагомо впли
вати на схоронність пам'яток старовини, особливо ігід час наступу на монастіфі, 
більшість з яких планувалось закрити у 1923 р. Широке занепокоєння наужовпів 
викликало розпорядження уряду іщо переда’о  ̂частини будівель Києво-Печерсь- 
юаї лаври іубсоцзабе:^, що порушувало цілісність пам'яток Лаври. Зусиллями 
громадськості ВЖ Н , пам'ятшохоронних установ Києво-Печерсьіу лавру ^ л о  
перетворено на Всеут^лаїнське музейне містечко (1926 р.), проведено ремонтні 
роботи в  районі Ацдріївського узво^, що сіфияло збереженню унікального хра
му, іфоводилось дослідження Софійського собору, розгорталась робота щодо 
охорони пам'ятоку губерніях" На жаль, архівні джерела свідчать і щю руйнуван
ня пам'яток архітектури, їультових споруд, археологічних пам’яток тощо. Та не
зважаючи на ці недоліки, пам'ягкоохоронна робота в першій половині 20-х рр. 
Еговільно набирала сили для вдумливого та дбайливого підходу до історико-куль- 
іурної спадщини.

30-ті рр, нанесли тяжкий удар по пам’яткоохоронній роботі, ігідоиву її науко
вого фундаменту. Багато нгуковців стали жертвами безпідставних звинувачень, 
кинуті за грати тюрем, концентраційних таборів, розстріляні. Матеріали іщо їх 
долю, життя в пих жахливих нелюдських умовах зберігаються в архівах Сіцгжби 
Безіюки Уіраїни, Ц ентральноі^ держ авноі^ архіві громадських об'єднань Ук
раїни (Ф 263).

Документи про пам'ятки, їх  стан, охорону у  післявоєшшй час, відклалися у 
фонді Комітету в справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР, а 
з середини 50-х рр. у фонді Міністерства культури УРСР, де ^ л о  створено Уп- 
равління образотворчих мистецтв і музеїв, державну інспекцію з охорони ігам'ят- 
ннків історії та культури, а також у фонді Державного комітету при Раді Мінісгрів 
З-ТСР у сіфавах будівництва й ^хітекіури  (Держбуд УРСР) (ЦДАВО України, 
Ф.Ф. 4762, 4768, 4802 4906, 5116). На місцях в ободержархівах - у фондах вико
навчих комітетів, обласних управлінь іультури і відділах у справі архітектури. 
Документальні матеріали свідчать про увічнення пам'яті радянських воїнів, пар
тизанів, підпільників, які загинули у боротьбі проти фашистських загарбників. 
Згідно з Постановою РНК УРСР і  ЦК ІПІ(б)У від 1 квітня 1944 р. "Про благо-
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устрій могил і увічнення лам 'яіі вошів, які загинули у  боротьбі за визволення: і 
незалежність радянсьюї Батьківщини" буж  взято на облік військові кладовища, 
братські та одиночні поховання радянських воїнів і партизанів, проведено робо
ти Бщдо благоустрою та спорудження надгробних пам’ятників. Певна увага 
іфвділялась таю ж облііу археологічних і архітектурних пам’ятників. У цій ро
боті значну допомогу державним установам надавали письменники, архітектори, 
історики та ін. Вони проводили обслідування, вивчали пам’ятки, вистунали авто
рами проектів реставраційних робіт. У фондах Хо№ 1762, 5116 ЦДАВО України 
дослідники знайдіть відомості про складання списків пам'ятників, іфо встанов
лення охоронних дошок; про заключення орендно-охоронних договорів; обсте- 
ж іш я  пам’яток архітектури; іфо кошти, іцо виділялись з державного бюджету на 
нам'ягкоохоронні заходи. У цих фондах маємо документи, що висвітлюють захо
ди Ради Міністрів щодо увічнення пам'ятних місць, пов'язаних з історією запо
розького козацтва (Постанова № 911 від 18 вересня 1965 р.), згідно з якою на те
риторії Украши передбачалось увічнити місця форьущання запорозького козацтва 
на о. Хортиці, Байди, на Лисій горі. Великому І^ з і та інших, встановити пам'яг- 
ники-бюсги зверівникам національно-визвольних змагань - Б. Хмельницькому, 
М. Кривоносу, І. Боїуну, Д. Нечаю, С. Наливайку П. Сагайдачному, І. Судимі, 
Д. Гуні, І. Сіріу, М. Залізняіу тощо. Але у зв’язіу  зі змінами, що відбулись на той 
час в керівництві Комуністичної партії Уіфаїни, ці роботи отримали дещо інший 
ідейно-політичний напрям. Історико-іультуриий комплекс о. Хортиця став 
філіалом Запорозького іфаєзнавчого і^зею , де історія Запорозьюї Січі зводилась 
до рівня радової експозиції краєзнавчого музею.“

Окрім того тут є документальні матеріали, що дають певне уявлення ір о  ро
боту гфоведену у 70-80-х рр. щодо створення історико-іультурних заповідників 
у м. Полтаві, Чернігові, Каневі, Києві, Переяславі-Хмельнилькому, про підготов- 
їу  законодавчих актів, інструкцій ір о  о х зр о ^  пам'яток історії та культури. 
Архівні джерела свідчать і про певні іфоблеми в області охорони та збереження 
пам'яток Особливо це стосується стаїу  реставраційних робіт, їх низький рівень 
негативно відбивався на збереженні пам’яток. Матеріали ЦДАВО з пам'ягкоохо- 
ронних іфобдем доповнюються кідомосіями державних обласних архівів. Так, у 
фондах обласних відділів у справах ̂ д івни ціва й дохітекгури можна використа
ти відомості про перспективні плани ремонту, реставрації та спорудження пам'ят
них зт к ів , їх  благоустрій, про заходи щодо увічнення пам'яті воїнів, які загину
ли в роки Великої Вітчизняної війни, та про виділення коштів з місцевих бюд
жетів на ці зажд и та ін.

Стан розвитку культури взагалі та охорокш пам'яток зокрема завжди турбував 
представників творчої інтелігенцїї. У  фондах Центрального державного дохіву- 
музею літераіури та мистецтва Удоаїни (ЦДАМЛМ, Ф. 464, 640) зберігаються 
матеріали, що висвітлюють безпосередшо участь ішірокого кола громадськості в 
охороні культурної спадщини, в роботі спеціальних громадських комісій з обсте- 
жекшя та вивчелия ігам'ягок архггекоури, виявлення та благоустрою місць похо
вань визначних діячів науки та культури У ^аїни. Громадські організації часто 
виступали з ініціатківамн та пропозиціями віавюсно спорудження пам'ятників,
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надгробних гошт, відкриття меморіальних дошок. Так, з фонду № 640 дослідни
ки змоядггь використати доіументальні матеріали Спілки архітекторів України в 
області дослідження та охорони пам'яток іультури, про роботу секції з охорони, 
реставрації, популяризації пам'яток, члени якої здійснювали обстеження пам'яток 
фхітектури, розробляли рекомендації щодо юнсервації, ремонту та реставрації, 
готували юнкретні пропозиції щодо покращення роботи реставраційних майсте
рень, виступали ініціаторами утворення єдиного центру керівництва справою 
охорони пам'яток історії та культури.

Вболіваючи за долю націотпьної спадщини, прогресивні представники 
інтелігенції Уіфаїни неодноразово звертались до громадських кіл і вшіщх дер
жавних установ з відіфигими листами, в яких вказували на тяжкий стан пам'яток, 
іфопонували реоріавізуваги справу охорони культурної спадщини, розробити 
спеціальну довгострокову державну іфоіраму. Але їх щюпозиції не знаходили 
втілення в життя, невдалою ^ л а  і спроба створити у  50-х рр. добровільне това
риство охорони пам'яток Як бачимо, матеріали цього фонду дозволять широко 
висвітлити та показати сіфатасній стан збереження іультурного надбання Ук
раїни.

Вищеназвані джерела відображають державні заж ди в області ожрони та збе
реження культурної спадщини, але доіументальні матеріали Центрального дер
жавного архіву - музею літератури та мистецтва Уіраїни (ЦДАМЛМ) зберігають 
цінні відомості і про безпосередніх творців іультури українського надоду. Близь
ко 190 тне. одиниць зберігання доіу'ментів цього архіщг висвітлюють історію 
розвипд? літератури та мистепдва, архітектури, діяльність творчих спілок і ор
ганізацій (письменників, тддожників, кінематографістів, театральних і іиузичних 
товадиств). Зоїрема, гдщожників: Г. К. Дядченка, І. С. Іжакевича, Ф. С. Красиць- 
кого, Н, К. ГЬямоненка, Н. І. К^рашка, А. Г. Петрицького; скульпторів: М. Г. Ли- 
сенка, І. В. Сивери, І. П. Кавалерідзе, Б. М. Кратка; архітекторів; В. І. та О. В. Бе- 
ретті, П. Ф. Альошина, О. М. Вербиіщкого, П. І. Голандського, В. І, Заболотного; 
письменників: П. Г. Тичини, А. В. Головка, П. І. Панча, М. Т. Рильського, 
В. М. Сосюри та ін.

Зміни в політичному житті Україня внесли знанні корективи до їх біографій, 
висвітили нові грані їх таланту, адже імена та творчі здобутки багатьох з них 
свідомо замовчувались і  зберігались у спецсховищах СБ України. Робота щодо 
розтаємннчення архівних фовдів продовжується. Із за ^ ггя  народу України ду- 
дуть повернуті багаточисельні історімні події та факти. Завдячуючи цьому, на
уковці, дослідники по-новому зможуть висвітлити діяльність установ, ор
ганізацій, окремих д іяч т в області збереження історию-іультурної спадщини.

ДЖ ЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Горбик В. О. Проблеми збереження історико-тультурної снадЕЦИни сучас
ної Уіфаїни // VII Всеукраїнська нгукова конференція "Історичне краєзнавство в 
5%раїні: традиції та сучасйсгь". Матеріали пленарного та секційних засідань. 
-К ., 1995.-С . 348.

119



2. Цешральний державний історичний архів України (далі ТТДЇА України).
- Ф. 725, оп. 1, спр. 28. - Арк. 3-8.

3. Державний архів Одеської області (далі ДАОО). - Ф. 1, оп. 192, спр. 72.
- Арк. 1-2 зв.

4. Там само. - Ф. 93, оп. 1, спр. 39-55.
5. Державний архів Республіки Крим (далі ДАРК). - Ф. 26, оп. 1, спр. 10181.

- Арк. 2-4 зв.
6. Там само. - Ф. 26, оп. 1, спр. 17053. - Арк. 1-33 зв.
7. Там само. - Ф. 27, оп. 13, сіф . 73. - Арк. 1-13 зв.
8. Там само. - Ф. 27, оп. 13, спр. 2095,2012, 1931,2084,2014,436,1242,1435, 

1167.
9. Державний історичний архів Росії (далі ДІА Роси). - Ф. 469, оп. 8, сщ). 109, 

131, 135, 144, 165, 166, 190, 198, 221, 305, 359, 374, 434, 473, 629.
10. ЦДАВО України. - Ф. 2581, оп. 1, спр. 206. - Арк. 27.
11. Там само. - Ф. 2581, оп. 1, спр. 207. - Арк. 27-27 зв.
12. Там само. - Арк. 28.
13. Кот С. И. Первый на Зграйне / К образованию Всеуіфаинскош комитета 

охраны памятников искусства и старины // Историческое краеведение в СССР. 
Вопросы теории и практики. - К., 1991. - С. 263-272.

14. ЦДАВО Уіфаїни. - Ф. 166, оп. 2, сщ). 16. - Арк. 62-68.
15. Там само. - Ф. 166, оп. 2, стф. 745. - Арк. 97-97 зв.
16. Войналович В., Данилюк Ю. Досвід і проблема охорони пам'ятників 

історії та культури в 60-80-х рр. //Охорона, використання та пропаганда пам'яток 
історії та іультури в Уіраінській РСР (Збірник методичних матеріалів в 6 части
нах). -Ч . 4. -К ., 1989. -С . 1-90.

2 . М АТЕРІАЛИ ПРО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНУ  
СПАДЩ ИНУ В М УЗЕЯХ УКРАЇНИ

Однією з основних соціальних функцій музеїв є наукова доїументація про
цесів і явищ в їх  історичному розвипу. Вона здійснюється шляхом комплектуван
ня, зберігання та вивчення рухомих пам'яток історії та іультури (т. з. музейних 
щзедметів) з метою використання їх  у ниткових й освітньо-виховних цілях Інак
ше каяучи, йдеться іфо накопичення, зберігання, введення до ножового та 
суспільного обігу надзвичайно іпирової за змістом соціальної інформації, що 
включає, безумовно, й відомості про нерухомі ііам'яткн усіх видів - археології, 
історії, архітектури, монументального мистещва. Саме це дозволяє розглядати 
музейні зібраютя як своєрідну джерельну базу для їх вивчеїшя.

Матеріали, що несуть інформацію про нерухомі пам'ятки (архггекіурні спору
ди та житлові будинки, поховання, пам'ятні місця історичних подій, монументи, 
надгробки, іконостаси, розписи тощо), зберігаються в музеях усіх профілІБ - істо
ричних, краєзнавчих, археологічних, етнографічних, літературних, образотворчо
го мистецтва як загального, так і більш вузького за своєю тематичною спрямо-
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ваністю характеру (музеї персональні, монографічні, музеї-лам'ятки).

Останні заслуговують на особливу увагу, оскільки у переважній більшості 
створені та функціонують безпосередньо на основі нерзтсомих об'єктів історию- 
іультурної спадщини. Це, наприклад, Києво-Печерський державний історико- 
іультурний заповідник. Державний історико-архітектурний заповідник 
Софійський музей, музей-заповітщик "Ст^одавній Кшв", історико-революїпйна 
та архітектурна пам'ягка-музей "Косий Капонір", ІМ^зей Андріївська церква - 
пам'ятка архітектури (Київ), Музей-заповідник "Одеський замок" (Львівська 
обл ), істориЕо-археологічний заповіцник "Кам'яна могила" (Запорізька обл ), му- 
зей-иам'ятка дерев'яної архітектури та живопису ХУІ-Х\Ш І ст. у  Рогагшгі (Івано- 
Франківська обл.). Державний історико-вультурний заповіциик в с. Качашвгц 
Чернігівська обл), Пам'ятник-музей визволителям Києва від фашистських за- 
г ^ н и к ів  у  с. Нові Пегрівіц (Киівська обл). Меморіал героїчної оборони Одеси 
(411-а берегова батарея) та ін.

Цілком зрозуміло, що зазначені музеї не тільки зосереджу'ють у собі всі 
найбільш цінні д ^ р ел а  дослідження нерухомих пам'яток і пам'ятних місць, яким 
вони присвячені, але й самі виконують роль своєрідних наукових центрів з їх вив
чення.

Вказане стосується й меморіальних музеїв вадатішх історичних осіб, іфед- 
ставників науки, культури тощо. В % раїні їх налічується досить багато - близько 
100, включаючи установи, що іфаіцоють на правах філіалів або відділів. У них 
зберігаються цілісні комплекси музейних іфедметів, що являють собою надзви
чайно цінну, різноманітну за видами, науково оброблену та систематизовану дже- 
рельїо^ базу для дослідження нерухомих пам'яток, пов'язаних з багап»ма відоми
ми діячами нгуки, літератури, мистецтва, освіти, громадсько-політнчного життя. 
Це письменники; Т. Шевченко, Г. Сковорода, І. Еотшфєвський, Л. Уі^іашка, 
Ь Франка, М. Гоголь, М. Кощобинський, В. Короленко, І. Нечуй-Левицький, Па
нас Мирний, О. Кобшіянська, Ю. Федьшвич та ін.; художвиюа: М. Реріх, О. Куль- 
чицька, І. Т^руш, А. М онаот^ський, Л. Левицький, І. Ренін, І. Хворостецький то
що; представники театрального, музичного та кіномистецтва - М. Сгарицькин, 
М. Саксаганський, С. Крушельницька, І. Карпенко-К^ий, М. Кропивницький, 
М  Заньковеїізька, М. Лисенш, М. Леонтович, О. Довженко та ін.; діячі нари , 
освіта; Д. Заболотний, М. Бенгфдос, В. Отюмлинський, А. Макаренко та ін.

Значна частина музеїв подібного типу розміщується в меморіальних садійах, 
будинках, квартирах, тобто безпосередньо в нерухомих пам'ятках історії та іуль- 
тури. Наїфиклад, музеї-садиби М. Пирогова (Вінниця), Л. Курбаса (Тер
нопільська обл.), К. Стеценка (Київсьїа обл.), М. Шашкевича (Львівська обл ); 
музеї-будинки Т. Шевченка, М. Лисенка, М. Сгариір.кого, Г. Світлицького, 
М. Булгашва (Київ), М. Волошина, О. Гріна, А. Чекова (Крим), Ф. Маиайла, 
А. Коцки (Закарпатська обл.), Д. Лворницького (Дніпропетровськ), музеї-кварти- 
ри П. Саксаганського, П. Тичини (Київ) та ін.

Досить тісно пов'язані з нерухомими об'єктами історнко-культурної спадщини 
й музеї, іфисвячені окремим важливим періодам і пам'ятним подіям в історії на-
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шої іфаїни (монографічні). Наприклад, повноцінне дослідження нерухомих 
пам'яток козацької доби, гайдамацького ру?^ ("Коліївщина"), Визвольної війни 
XVII ст. та інших важливих епізодів історії українського народу цього періоду не
можливо уявити без використання матеріалів Хортицького державного історико- 
вультурного заповідника (Запорозька обл.), ь^зею-заповідника "Козацькі моги
ли" (біля Берестечка на Рівненщині) та ін.

Пам'ятним місцям і об'єктам Великої Вітчизняної війни присвячено музеї 
історії антифашистського підпілля (Краснодон, Севастополь, Миколаїв, с. Крас- 
ноіірка Кіровоградської обл. та ін.), а також окремих героїчних сторінок цього 
періоду (музей історії Корсунь-Шевченківської битви на Черкащині, музей ге
роїчної оборони й визволення Севастополя тощо). На міспях дислокації парти
занських загонів розміщено більшість музеїв "іщртизанської слави". Наїфиклад, 
Лопатинський музей (Волинська обл.), Словечанський (Житомирська обл.), Баби- 
чанський (Зак^патська обл.), Яремчанський (Івано-Франківська обл.), "Спад- 
щанський ліс" (Сумська обл.) та ін.

Виділяючи зазначені групи музеїв, що за специфікою тематичної сіфямова- 
ності та розташуваїшя безпосереднім чином пов'язані з неіухомими пам'ятками, 
слід однак підкреслиш, що досить значну за обсягом інформацію про неружмі 
об'єкти історико-іультурної спадщини ̂ ^ а їн и  зосереджено і в музеях загально- 
історичного та краєзнавчого профілів.

За своїм змістом зазначена інформація охоплює два аспекти; пам'ягкознавчий 
(відомості іфо самі пам'ятки, їх зовнішній вигляд, розгашуваши, час і обставини 
створення, авторів, реконструкції, реставрації тощо) і загальноісторичний (відо
мості про пов'язані з нерухомими пам'ятками історичні події та персоналу 
змістовно-темагичву основу хворів монументального мистецтва тощо). Коло му
зейних джерел, що містять інформацію другого типу, практично безмежне за 
своїм обсягом, оскільки матеріали всіх музеїв, особливо історичішх, іраєзнав- 
чих, меморіальїшх, прямо чи опосередковано пов'язані з подіями історичного та 
культурного життя, найбільш відомими діячами й тому мояуть % ти використані 
для дослідження всіх видів нерухомих пам'ягок.

у  даній роботі маємо намф більш докладно зупинитися на специфіці музей- 
ішх матеріалів як джерел для виявлеїшя та дослідження нерухомих пам'ягок 
історії, використовуючи передусім досвід ігідготовіси унікального н^ю во-енцик- 
лопедичного видання - Зводу ігам'ягок історії та вульїури України.

Перш за все, слід відмітити, що саме поняття "матеріали ь^зеїв" у контексті 
нашого дослідження виступає як неоднозначне за своїм змістом, тому доцільно 
видішгга його складові елемента. Основну за кількістю та музеєзнавчою 
ціннісгю часгїу іщх "матеріалів" становлять рухомі пам'ятки (власне музейні 
іщедмети) - писемні, речові, образотворчі. Усього у фондах близько 550* держав- 
ішх музйв України знаходиться більш як 8 мли. одиниць зберігання, в тому числі 
унікальні історичні та меморіальні речі, численні археологічні, етнографічні, ху-

♦ Враховуючи й музеї, що працюють на правах філіалів і віддалів. 
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дожш та 1НПП колекції, довумента, р>'коішси, друковані видання, знаряддя та про
дукти виробництва, предмети побуту, кіно- та фотоматеріали.

Як сводзідні залишки минулих часів, що були невід'ємної часткою певного 
соціально-кульїурного середовища, ці рухомі пам'ятки містять інформацію про 
синхронну їм  епозуг і, зокрема, нерухомі об'єкта історико-ід^льтурної спадщини, з 
якими вазлись існували в нерозривному зв'язіу. Завдяки іщзму ю ни мояуть бути 
розглянутими як історичні та пам'яткознавчі джерела, використання яких має, бе- 
■умовно, свою специфіку. Справа в тому, що зв'язок рухомої пам'ятки (передусім 
речового й образотворчого характеру) з тією чи іншою історичною подією, пер- 
соналіями, пам'ятними місцями й об'єктами не завади є абсолютно очевидним, 
тобто не лежить, як кажуть, "на поверхні". Пошуки цього зв'язку, проникнення у 
глибинний зміст музейного предмету, розюдування матеріалізованої у ньому 
соціальної інформації (атрибуція) - одне з основних завдань нарзової робота щ -  
зеїв, наслідки якої фіксуються в шуковій доіуменгації, різноманітних вадах му
зейних нщчоових досліджень і публікацій, що являють значний інтерес для 
дослідників широкого кола н^оювих іфоблем, у тому числі й пам'ягшзнаотих.

Отже, матеріали, що зберігаються в музеях і  мояуть бути використані як дже
рела при дослідженні нерухомих об'єктів історико-їультурної спадщини, 
доцільно умовно поділнта на 2 групи. До першої слід віднести рухомі пам'ятки 
музейного фонду, до другого - різні види музейної н^тоової продукції (наукові ка- 
та.щги, збірники наукових праць, путівники, тези н^кових конференцій) та фон- 
вдвоюхоронної й науково-дослідної документації (інвентарні книги, наукові пас- 
ш рти, н^пвові концепції та темагако-експозиційні плани, тексти лекцій та екс- 
іурсій, доповіді, довідки, реферати, звіти іцю нщкові експедиції, записи свідчень 
іиевидшБ подій та ін ), що зберігаються переважно в ьу'зейних н^ковнх архівах.

На жаль, обидва зазначені види музейних джерел ще недостатньо оцінені в 
щяктичній нгуюво-дослідній діяльності, в тому числі й пам'ягкознавстві. В уся- 
шму разі посилання на матеріали музеїв у  нгушвій літературі і, зоїрема, у ігідго- 
говлених до друку томах Зводу пам'яток історії та культури ^ ^ а їн и  носять поки 
к>  епізодичний характер. Між тим переваги музейної джерельної бази досить 
сяевидні. Перш за все, музеї - це єдині з державних установ, шр зберігають і 
дослідядтоть всі основні типи історичних джерел, що відповідно до положень су
шеного джерелознавства розподіляються на писемні, образотворчі, речові, 
фонічні’* По-друге, на відміну від інших установ, що містять джерела (архівів, 
обліотек та ін.), музеї не -гідьки забезпечують первісний рівень їх відбору, кла- 
~нфіігятіії та наукової обробки, але й здійснюють вивчення цих джерел і щюведен- 
к  ва їх основі самостійних історичних і пам'ягкознавчих досліджень.’ Останнє 
К 2ЮМ відповідає специфіці соціального статусу музейних закладів, що носять 
жшфункціональний характер, виконуючи завдання не тільки збиральницьюго.

їс щ є  й  ін ш а  точ ка зо р у  щ о д о  к л а си ф ік а ц ії м у зе й н и х  п ер ш о д ж ер ел . З о к р ем а , у  

м у зеєзн а в ст в і п р и й н ято  в и д іл я т и  т а к і їх  тип и ; іш с е м н і, р еч о в і, о б р а зо т в о р ч і, к ін о -, 
ф о т о - й  ф о н о м а т ер іа л и  (Т ер м и н о л о ги ч еск и е п р о б л ем ы  м у зеев ед ен и я : С бор н и к  
в дуч н ы х т р у д о в  Ц М Р  С С С Р . -  М ., 1 9 8 6 . - С . 1 1 7 ).
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охоронного, але й н^ково-дослідного та популяризаційного змісту. Тому саме в 
умовах музею створюються оптимальні умови для комплексного джерелознавчо
го підходу, що на сьогодні вважається одним з найбільш ефективних методів на
укового дослідження.^

Своєрідною ілюстрацією цих можливостей молуть слугувати, насамперед 
музейні експозиції, матеріали яких є найбільш доступною, відкритою для вивчен
ня і, як правило, найбільш цінною частиною музейних зібрань. Одночасно це 
особливий, суто музейний вид н^кавого дослідження, в якому за допомогою 
"мови речей" (ьузейних предметів) створюються своєрідні моделі певних про
цесів і епізодів історії та іульїури краю. Різноманітні види рухомих пам'яток тут 
об'єднано в окремі експозиційт компжкси за історико-хронолоіічним і проблем
но-тематичним принципами, доповнено відповідними н^тюво-допоміжними ма
теріалами (картами-схемами, планами, "маршрутами", діаграмами) та поясню
вальними текстами (етікетажем, експлікаціями, анотаціями). Зміст експозиційно
го показу розкривається й  у різних видах музейних ниткових і популярних ви
дань. Це значною мірою полегпує компжксне виюрисгання зазначених вище 
груп музейних матеріалів як джерел вивчення краю та його історико-ку льтурної 
спадщини. Що ж  до фондової частини музейних зібрань, то ознайомлення з нею 
(для широкого загазу) здійснюється завдяки н^вдвим  каталогам окремих ко
лекцій й іншим видам ниткових або п о іул^н и х  вцдань.

Як вже зазначалося, в музеях зберігаються майже всі основні види історичних 
дякрел. На особлшу увагу з точки зору обсягу, змістовної насиченості, доступ
ності розшифровки заюшденої до них інформації заслуговують писемні джерела. 
Досить значну роль відіграють ці джерела у дослідженні нерухомих пам’яток до- 
радянсьшї історії, зокрема тих п сторінок і тем, що донедавна замовчувались у 
вітчизняній історіографії.

Це стосусться, передусім, надзвичайно цінних колекцій писемних матеріалів 
найстаріших музеїв України, що м ояуть надати вагому допомогу при 
дослідженні пам'ятних місць та об'єктів, пов'язаних з історією .запорозького ко
зацтва та гетьманства, подіями національно-визвольних змагань і соціальних 
рухів, розвитком виробництва, освіти, іультури тощо.

Для прикладу звернемося до доіумбнгальних колекцій Дніпропетровського 
історичного іузею , комплектування яких ^ л о  здійснено ще у  кін. XIX - на поч. 
XX ст. за безпосередньою участю його засновника видатного вченого-історика 
Д. Яворницького. Це надавичайно різноманітні писемні матеріали - грамоти, на
кази, розпорядження, донесення, ордери, рапорти, атестата, чолобитні, реєстри, 
спогади, щоденники, приваше та ділове листування, карти, плани та ія., що по
ходять з офіційних установ царської адміністрації, полвдвих і сотенних канце
лярій Коша Запорозької Січі, фамільних архівів напщдків відомих козацьких ро
дин. ■* В їх  числі - оригінали автографів та інші документи гетьманів І  Мазепи, 
І. Скоропадського, Д. Апостола, К. Розумовського, полковників В. Кочубея, 
І. Черняка, відомих діячів церкви тощо. Безсумнівний інтерес для дослідників не
рухомих об'єктів історико-іультурної спадщини цієї доби становлять й такі доіу-
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ментальні пам'ятки, як "таш ні журнали" адміністрації Новоросійського 
намісництва й, зокрема, вміщені в них дані щодо обставин зруйнування Запо
розької Січі*; матеріали (чолобитні та листн селян, судові справи) іфо ксзацьно- 
селянські заворушення, зокрема події гаццамацького ру}іу у іраї; дані про розви
ток промисловості, розташування найбільш значних центрів видобутку кам'яно
го вугілля, місць виробництва селітри; відомості про м. Катеринослав (план забу
дови) та найбільш значні населені пункти регіону, кілька десятків карт овремих 
територій і міст. Є тут і важливі свідчення, що стосуються архітектурних споруд. 
Так, у сіфаві № 647 йдеться про невідомі раніше обставини будівництва унікаль
ної пам’ятки дерев’яної архітектури ХУШ сг. - Троїцького собору у Новомос- 
ковсьіу, дозвіл на слорудження якого було надано кошовим П. Калнишевським 
7 червня 1774 р."

Чимало оригінальних писемних пам'яток, що можуть бути використані як 
джерела для дослідакння нерухомих об'єкгів національної історико-іультурної 
спадщини, зберігається і в Чернігівськоьу історичному музеї. Основу' цих ко
лекцій складають матеріали XVI- поч. XIX ст., що походять з зібрань таких відо
мих в 'Уіфгйні ще з кпщя ХЕХ ст. установ, як К ^зей українських старожитностей 
їм. В. В. Т^новського, ї^^зей Чернігівської Вченої гфхівкої нзмісії та ін. Надзви
чайну наукову та джерелознавчу цінність мають, зоїфема, документи, пов’язані з 
гетьманством Б. Хмельницького, І. Брюховецького, Д. Многогрішного, П. Доро
шенка, І. Самойловича, І. Мазепи, І. Сюроігадсьюго, П. Поіуботка, Д  Апостола, 
К. Ро:умоБСЬн)го та діяльнісію Малоросійської колегії; матеріали Троїце-Ге- 
оргієвського монастщтя; окремих установ, а також відомих на Чернпівщині ро- 
лнн, що ведуть свій початок з юзацької доби; ряду письменників, вчених, компо
зиторів.’

Важливим джерелом історико-іфаєзнавчих і пам’яткознавчих досліджень мо
же слугувати, наприклад, збірник сер. XVIII ст., що походить з фамільного архіву 
■взацько-сггфшинсьвої родини Забіл. У ньому переписано окремі розділи "Сино- 
ш ку" та скорочений текст "Короткого описання Малоросії з ілюстраіцями".' У 
ком у зв’язку монуть бути іазвані й матеріали тематичної ігідбфки "Мальовнича 
>^иїна", що позюдить з приватного зібрання В. В. Тарновського. Отже, колекції 
ясем н их пам'яток представлено в музеях досить різноманітними за формою та 
змістовному наповненню зразками. Йдучи за прийнятою у джерелознавстві кла- 
діфікацією, їх доцільно поділити на дві основні групи - документальні (актові) та 
розіювідйі (]^)рагивні).’

До п^зшої належать акти, що фіксують фінансові, майнові та інші угоди, юри- 
лапні норми, матеріали центральних і місцевих органів влади та самоуправління, 
к н і соціально-економічної статистики, зразки офіційних й особистих доку- 
ш т ів  тощо. Це, наприклад, маніфести, статути, грамоти, посвідчення, нагородні 
ж кля, дипломи, мандати, протоколи, рішення, акти іупівлі-продажу та ін., яких 
ч к о л о  в кожному з музеш історичного або краєзнавчого профілів. Саме в 
шоібного роду документах досить часто знаходять своє відображення такі важ- 
лжвг для дослідасення кожної пам'ятки моменти, як дата й місце її створення або 
розіашу'вання, опис зовнішнього вигляду ,̂ дані про проведення ремонтних робіт.
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регонсірзтщій, факти руйнування, або ж  відомості про пов'язані з нею події та 
персонали.

Прикладом може слугувати досить цікавий документ Житомирського 
краєзнавного музею, що стосусться будинку, в якому з 1832 до 1841 р. меншала 
сім'я відомого польського діяча національно-визвольного руг^, головнокоманду
ючого збройними силами Пфизької Комуни Я. Домбровського.“ Його було знай
дено й опубліковано н^шовим сігівробітником Л. Журавською у 1987 p.‘̂  Це "Ви
тяг з другої актової книги Житоміфського нотаріуса І. Філіпова для актів на не
рухоме майно за 1918 р.", де йдеться про продаж будинку та проведені ремонтні 
роботи, подані імена попередніх власників. Важливу інформацію для досліджен
ня ц іа  пам'ятки історії (меморіального будингу) містять і надані до акту деталь
ний опис і план садиби, що дають змогу відновити її первісний вигляд.

У  цьому ж щ зе ї зберігається і ряд актових матеріалів, що дають змогу вияви
ти та дослідити меморіальні ̂ динки, пов'язані з засиуваїшям у Житомирі на поч. 
XX сг. одного з перших в Увраїні історию-краєзнавчих центрів - Товариства 
ДПС7ТІ 7ТНИКІВ Волині, ЖИТТЯМ І  ДІЯЛЬНІСТЮ його членів - відомих вчеїшх, письмен
ників, громадських діячів. Це, наприклад: оригінал О атуту ціеі організації, дато
ваний 1896 р.; перелік усіх почесних членів товариства із зазначенням адрес; 
свідоцтво про обрання відомого вченого-геолога П. А. Тутковського (віце-презн- 
дента Товариства у 1910-11 рр., пізніїпе академіка АН УРСР) почесним членом 
ц ій  організації; диплом Всесвітньої виставки у Парижі, яким ^ л о  нагороджено 
дійсного члена Товщіиства відомого географа М. І. Кудрицького за роботу 
"Клімат Коростишева" та ін.

Досить цінні документальні матеріали з історії унікальних пам'яток цертвно- 
го зодчества, знищених у радянські часи, ^ л о  предсгавжно на виставтц "Втра
чені пам'ятки Києва", оргаїгізовашй музеєм-заповідником "Стародавній Кшв" на 
поч. 90-х рр. (Золотоверхого Михайлівсьюго собору, В ійсьїззво-М икільсьеого со
бору, Васильївської (Трьохсвятительської) церкви тощо). Рідкісні фотографії, що 
зафіксували для нащадків зовігішній вигляд та інтер'єри ттих архітектурних спо
руд, хід руйнування деяких з них та інші моменти, демонструвалися тут у супро
воді надзвичайно іцкавих доіументів (переважно копій), що протягом років бу'лн 
закриті для дослідників - розпораджень, витягів з рішень, протоколів, постанов, 
які "освячували" ці вадвадські діт.

Між іішшм, роль копій ж  дяЕрел дослілжешія історико-вультурної спадіцинн 
в умовах музею досить значна, в усякому разі нерідко має далеко не фугорядне 
зннчешш. Як відомо, поруч з оригінальними ішсемними пам'ятками в фондах і 
н^кових архівах кожного з музеїв зберігається чимало копій матеріалів держав
них, обласішх, міськи.х гфхівів та ішпих установ. Зазначені копії проходять у му
зеї наукову обробку, мають обов'язкове посилання на оригінал, органічно допов
нюючи юмшіекси експонатів з т ій  чи іншої теми. Це, бе:умовно, значно полег
шує роботу щодо розшуку необхідних дяЕрел і розпшфровки закладеної до них 
інформації, а для багатьох дослііцшків (перш за все, місцевих краєзнавіцв-ама- 
торів) є єдиною можливістю ознайомлення з надзвичайно цішшми, нерідко
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}тгікальними матеріалами, що знаходяться в архівах, бібліотеках та інших устано
вах України та за її межами.

Досить активно довументальні матеріалі музеїв (як оригінали, так і кшгії) ви- 
користовунггься при доспідашнні нерухомих пам'яток історії Велиюї Вітчизняної 
війни, передусім поховань радянських воїнів, партизанів і мирних жителів, ме
моріальних ^динків, пов'язаних з життям і боротьбою підпільників, героїв руху 
Опору ігімецько-фапшстським загарбникам тощо. Це, наприклад акти про злочи
ни фашистів на окупованій території, звіти про діяльність партизанських загонів 
і Егідпіпьних організацій, нагородні листи й особисті документи Героїв Радянсь- 
ншо Союзу - уродженців іфаю, або тих, які загшули на його тернтори, та інші 
джерела подібного х^актеру, що зберігаються практично в усіх музеях історич
ного та красзнавчого профілів. Тільки співробітниками Меморіального комплек
су "^^аїнський державний музей Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр." у 
ході багаторічної попуково-дослідницької роботи зібрано матеріали іфо близько 
15000 Героїв Радянського Союзу з уточненням їх прізвищ, дат життя, обставин 
здійснення подвигу, місць народження, загибелі та поховання, що є важливими 
джерелами дослідження іфисвячених їм  нерухомих паїї'яток, а таш ж виявіюння 
яоввх пам'ятних місць і об'єктів.

До другого типу писемних джерел - розповідних (нщфативних) - прийнято 
відносити мехо^ари, щоденники, записи спогадів подій, історию-географічні та 
аолітичні твори, публіцистиву та близькі до них - періодичщг пресу, еігістоліфп.“ 
ІД джерела носять більш суб'єктивний характер, оскільки відгвої»оють події 
ір з ь  щзизму особистих (ідеологічних, наукових, зудожньо-естетичних) поглядів 
своїх авторів. Тох^ їх ефективне застосування вихіагає апробації на основі 
і|]хівних доіумекгальних матеріалів, н^тсової літератури. Проте для досліцжен- 
шж нерухохіих об'єктів історико-вультурної спадщини розповідні джерела мають 
особливу цінюсть, оскільки незалежно від своїх політико-ідеолоіічних та інших 
ям зядів люди, як іщавило, досить об'єктивно описують такі, здавалось би, дру- 
шрядні деталі, як зовнішній вигляд споруд, житлових будинків, монументів, по
ховань, їх розташування, час створення тощо, які часто хіають надзвичайно важ- 
л п е  значення для виявлення та дослідження того чи іншого об'єкту історико- 
іульїурної спадщини, особливо тих, що зазнали зхон і реконструкцій, були 
ж к о сп о  або частково зруйнованими.

кількість дякрел подібного хЕщакіеру зберігають меморіальні хіузеї 
5 »гншиси, епістолярії, щоденники видатних історичних осіб, діячів н ^ки  та 
и » у р и то щ о ). у  зібраннях загального профілю (історичних, краєзнавчих) н ф - 
;ршв»ні джерела, як травило, входять до оіремих техшичних кохошексів. Наїри- 
Е в з . серед хіузейних пам'яток історії другої світової війни є чимало таких хш- 
•зЕріалів, як щоденники, листи, спогади учасників воєнних подій, опнсатшя мар- 
друтів руту окрехшх військових форхувань і п ^и зан ськи х  загонів тощо, що 
т іж у ть  надати велику допомогу у  встановленні пам'ятних хгісць їх дислокацій та 
зимових операїцй, залишків війсьіювих споруд і техніки, поховань воїнів і парги- 
а й  таін.
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Чимало відомостей зазначеного таракгеру містять, наприклад, такі матеріали, 
ж  "Щоденник комісара партизанської кавалерійської бригади Д. Д. Садовника й 
спогади командира цієї ж бригади А. Г. Кондрахюка", "Маршрут ру:^ партизансь
кого загону ім. Чапасва з 11 січня до 20 лютого 1944 року " (Вінницький краєзнав
чий музей); доповідь командна та комісара загону, що вж}див до складу відомо
го п^гнзанського з'єднання С. Ф. Малікова, Івана та Олексащра Цендровських, 
блокнот останнього з описанням бойових дій загону з березня до серпня 1943 р. 
(Житомирський краєзнавчий музей), "Щоденник надрайонноіо осередку УПА" 
(Національний музей історії Увраїни) та ін.

Велш у цінність для дослідників нерухомих пам'яток становлять джерела ме
муарною характеру. Значна їх  частина надходить до музеїв у ре^льтагі проведен
ня пошуково-дослідної та збиральницької роботи, в ході експедицій по місцях 
історичних подій. Так, цікаві матеріали поповнили фонди Меморіального ком
плексу "Український державний музей Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр." 
під час так званих "нійсьїюво-польових експедицій", проведених по пам'ятних 
місцях найбільш значних бойових операцій за участю ветеранів війни - учасників 
досліджуваних подій. М фшрут однієї з них, що відбуваласяу 1984 р., ожплював 
майже 40 населених щтактів, пов'язаних з подіями оборони та визволення міст- 
героїв Одеси, Севастополя, Керчі, Новоросійська. У  ході її здійснення було зроб
лено записи спогадів ветеранів безпосередньо на місцях досліджуваних подій, 
що дало змогу поповнити музейні фонди надзвичайно ціншіми писемними та 
фонічігами (звуковими) джвреігами.

Слід зазначити, що зібрані таким чином джерела мемущжого х^акгеру, як 
правило, зберігаються в музейних наукових архівах. Так, в одному з найбітьш 
значних в Україїгі архіві Полгавсьюго краєзнавчого музею є запис свідків трагедії 
"п^тизанських сіл", спалених німецько-фашистськими окупантами, - Великої 
О ^хівки, Павлівки та ін., що містять цінну інформацію для виявлення пам'ят
них місць, дослідяввння пов'язаних з ними подій і встановлених монументальних 
пам'ятників і пам'ятних знаків.

Безумовно, подібні джерела широко вишристовуються і при вивченні інших 
груп нерухомих об'єктів історию-іультурної спадщини, зокрема пам'яток історії 
соціальних рухів. Тим же Полтавським іраєзнавчим музеєм, наприклад, протягом 
кількох передвоєнних років збиралися матеріали про одне з найбільших селянсь
ких заворушень 1905 р. в Україні - повстання жителів села Великі Сорочинці 
Значну допомогу в дослідженні пам'ятних місць і споруд, пов'язаних з цією 
подією, а також могил учасників повстання та змістовно-тематичної основи 
сіульш урної композиції, встановленої з цього приводу на території села, можуть 
надати матеріали музейного н^кового архіву - спогади керівника та найбільш ак
тивних учасників повстання (М. Козиленка, Г. Мухи та ін.), записані співробітни
ками музею під час експедицій.“

Чимало цінних свідчень про нерзоаомі пам'ятки історії та пов'язані з ними 
події й  персонали містить і  такий різновид розповідних джерел, ж  епістолярії, 
прикладом моя® служити досить повне зібрання епістояярної спадщини відомо-
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го українського вченою, академіка, дослідника історії запорозького козацтва Д. 
Яворницького, що зберігасться в Дшпропетровському історичному музеї, що но
сить його ім'я. На особлищг увагу заслуговує частш т цього музейного гомплевзсу, 
що складається з листів до Д  Яворницького відомих вчених (істориків, архео
логів, етнографів, фольклористів, літературознавців, мистецтвознавців), поетів, 
композиторів, громадських діячів, ь^зейників, іфаєзнавців-аматорів. В її складі 
близько 6400 листів від 1545 персональних кореспоццекгів і 172 державних, гро
мадських, н^чсових і к5'льіурних установ, у тому числі й пам'яхкоожронного 
спрямування.*“ Цікав}' інформацію містять, зокрема, листи з тфиводу виявлення, 
дослідження та збереження пам'яток, а таю ж  повідомлення місцевих жителів про 
грхеологічні знахідки, місцезнаходження окремих об'єктів історико-вультурної 
спадщини. Так, у листі селянина з с. Капулівки Нікопольського повіту І. Салама- 
хи йдеться про розташування могили вюзащ.юго кошового отамана І. Сірка.** Про 
пам’ятки запорозької старовини повідомляється й у листах селянина Й. Семенче- 
ва, нікопольсьтго священика І. Хдрлалюва, сільського вчителя Д  Щербиненка та 
багатьох інпшх.*“

Поряд з писемними в дослідженні нерухомих об’єктів історико-культурної 
спадщини значну роль відіграють і музейні пам'ятки образотворчого х^акгеру, 
до яких прийнято відносити й фото- та кінодокуменги, фідок^їгичні та карто
графічні матеріали.

Цшісним комплексом таких першоджЕрел є, ваіфнклад, вже згадувана нами 
тематична підбірка матеріалів "Мальовщтча Уіраїна'', що походить з іфивзгного 
зк^ання В. Тщ)новсьшго, на основі якого у 1902 р. ^ л о  створено ^fyзeй ук
раїнських старожитностей (нині - в складі Чернігівського історичного музею). Це 
ііфтияи, малюнки, гравюри, плани, фотографії з видами окремих місцевостей, 
населених пункіІБ і  найбільш відомих споруд і  пам'яток.**

Ш ирош відомі випадки, коди саме завдяки >удожшм творам стало можливим 
ї^юведення реконструкцій або дослідження важливих сторінок історії тих чи 
шпшх нерухомих пам'яток (меморіальних будинків, поховань, монументів тощо). 
Так, садр%  І. П. Котляревського у Полтаві %до відновлено на основі малюнка 
Т Г. Шевченка (Музей-садиба І. П. Котляревського); щ)и спорудженні та відіво- 
ргані первісного вигляду ІЕггер'фів будинку батьків М. В. Гоголя у  с. Гоголево 
колишня Василівка) ^ л о  також використано іО'зейний експонат - кгфтшг? 
В, О. Волкова "М. В. Гоголь слухає кобзфя", 1892 р. (К^зей-садибаМ . В. Гоголя^

Подібних прикладів можна навести досить багато, особливо коли йдеться про 
фіксацію у художньому творі зовнішнього вигляду районів міста, відомих 
і(вітекіурних споруд і  монументів, похевань видатних історичних осіб та інших 
крухомих пам'яток, що завжди тщнвфтали увагу митців.

До зц'дожніх творів нерідко звергаються й  дослідники пам'яток воєнної 
т о р і ї  Так, цікаві подробиці виникнення брагсьюго позеовання воїнів, що заги- 
ю он в ході Полтавської битви, зафіксовано на літографії XVIII ст., де зобраяЕно, 
ж  Петро І власноручно встановлює на могилі дерев'яний хрест після поховаль- 
Ю! церемонії 28 червня 1709 р. (Музей історії Полтавської битви).

129



Чимало війсьіювих і партизанських художників часів другої світової війни за
лишили свої замальовки місць дислокації загонів, проведення бойових операцій, 
військово-інженерних споруд (землянок, окопів, дзотів тощо), що є важливим 
джерелом дослідження цих пам'яток історії. Так, значну допомогу у роботі щодо 
розшуку пам’ятних місць і об'єктів, присвячених воякам Ущ>аіиської Повстансь
кої Армії, які боролися одночасно проти сталшізму та іітлерім у, мояуть надати 
матеріали Волинського краєзнавчого музею. Йдеться про гравюри та замальовки 
з натури відомого гудожника з Рівненпщни Ніла Хасевича, який був безпосе
реднім учасником військових подій, членом ОУН, входив до складу керівництва 
трупи УПА "Північ" й Української Головної Визвольної Ради.

Досить цін іу інформацію про пам'ятні місця вітчизняної воєнної історії, що 
увічнюють героїзм і  мужність, виявлені нашим н^одом  у боротьбі з іноземними 
загарбниками, несуть в собі такі спещіфічю твори батального живопису, як діора
ми. Серед найбільш відомих в Україні, що нерідко ^тпщ іоную ть як окремі музеї 
(чи відділи), слід відмітити такі, як панораш  "Оборона Севастополя 1854-1855 
рр.", створена видатним тудожнтсом-баталістомФ. Рубо; діорама "Штурм Сапун- 
гори 7 травня 1944 р." (обидві - відділи Музею героїчної оборони та визволення 
Севастополя); діорама художників студії ім. Трекова: А. Горпенка, І. Марченка, 
Н. Ташкова "Полтавська битва" (Музей історії Полтавської битви); діорама 
"Штурм Ізмаїла" (відділ Ізмаїльського лузею); діорама художників - іреківців 
П. Мальцева та М. Присєкіна "Битва за Дніпро в районі Переяслава-Хмельющь- 
кого" (відділ Переяслав-Хмельннцького історико-культурного заповідника) та ін

Всі БОНИ створювалися на основі серйозних нукових досліджень з залучен
ням відомих істориків, військових консультантів, значного архівного ш теріагу, 
шукової та мемуарної літератури. Так, тільки в ході роботи над останньою з пе
релічених діорам для історично точного віатвореннн усіх подфобиць бою на Бук- 
ринському плаццадмі %^ло використано близько 5 тис. документальних і речових 
джерел.'®

Дуже близькими за своїми інформативними можливостями до художніх 
творів є картографічні ш теріали (карти-схеми, плани, мадшруга тощо). Практич
но всі музеї історичного та краєзнавчого іфофілів зберігають оригінали чи коші 
карт і планів певної місцевості, оіфекгах населених пунктів, меморіальних садиб 
тощо. Наїцшклад, у фондах Дніпропетровського історичного му зею зберігається 
понад 200 кадт і планів ХУШ-ХХ ст. різних регіонів 'і^раіни: Північного Причор
номор'я, Новоросійської губернії, м. Катеринослава, Запорозьких Січей, 
зимівників тощо.“’

Поряд із зазначеними оригінальними музейними предметами важливим дже
релом для дослідження нерухомих об'єктів історико-кульїурної спадщини є кар
тографічні матеріали музеїв, створені за розробками їх  ниткових працівників. Во
ни не тільки сприяють більшій наочності експозиційного покау, але й виконують 
певні інформативні функції. Зміст ц іа  інформації пов'язано переважно з загаль
ними масштабами тих чи інших явищ і процесів та їх  локалізацією в межах пев
ної території. Це, наприклад, карти-схеми розміщення цукрових і горілчаних за-
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вода у ісінці XIX- на початку XX ст., центрів декабристського руху в крМ, місць 
мітингів і демонстрацій, страйків робітників і залізничників і селянських вис- 
іуігів початіу XX ст., місць масових страт мирних жителів і військоюполонених 
у роки Великої Вітчизняної війни, розташування спалених оіупангами населених 
пунктів, підпільних організацій, дислокації партизанських загонів і заійснеїшх 
ними найбільш значних диверсій, карти звітьнення області від німеіц.ко-фа- 
тпистських загарбників із зазначенням розташування багатьох дивізій та військо
вих частин, маршрути руху окремих армій та партизанських з'єднань, плаїш 
вирішальних бойових операпін тощо.

Перелічені картографічні матеріали, іцо їхрозміїцено в експозиції Вінницько
го краєзнавчого музею, за своїм змістом у  цілому типові для більшості и^зеїв Ук
раїни. Будучи ре^льтатом багаторічних досліджень, коїтіхкого вивчення й уза
гальнення зиЕнного фактичного матеріазц^, архівішх першоджерел і наукової літе
ратури, вони мояуть служити ціїшим орією їфом у науково-пошуковій роботі, зо
крема у виявленні пам'ятних місць та об'єктів, пов'язаних з історією виробничої 
діяльності, соціальїшх рухів, воєнними подіями тощо.

Особливе місце серед образотворчих джерел з точки зору інформативних 
іюжливостей займають фото- та кшодокументи, філокаргнчні колекції. У музеях 
Зі^раїви ці матеріали (оригінали чи ю пії) ітрєдставлено досить повно. Так, у фон
дах Національного ьу'зею історії України понад 27000 фотографій. Музею історії 
Києва - 8000, Полтавського краєзнавчого музею - 11000, Житомирського 
краєзнавчого музею - 13000. З 200 відомих фотолистівок з видами Вінниці 150 
збдлгаєдься у Вінницькому іраєзнавчоь^ музеї.“

Будучи об'єктивною фіксацією того чи іншого історичного факту або явиїца 
ДІЙСНОСТІ, вони містять досить різнобічні відомості про зовнішній вигляд 
шм'яток, час їх  створення, місце розташування, учасників пов'язаних з ними 
ЮЛІЙ тощо. Так, надзвичайно важливу інформацію про пам'ятки архітектури, мо- 
і^ен гальн ого  мистецтва, ^динки, споруди та місця історичного значення одер
жали відвідувачі виставки "З історії Кшвської фотографії к. XIX - поч. XX ст.", 
Я ) п  ^ л о  організовано у 1981 р. Музеєм історії Києва.

Досить ефективно виюристовунлься фотографи та документальні кінокадри 
ш яоді виявпеши та дослідження нерухомих пам'яток, пов'язаних з історичними 
хобам и та подіями, що донедавна замов^валися у  вітчизняній історіографії або 
за:ж ли значних перекручень. Це стосується, передусім, таких тем, як боротьба 
уч^нського народу за незалежність і державність, сталінські репресії, диси- 
щжіський рух тощо. У цьому зв'язку мають бути названі матеріали виставки 
Ншіонального музею історії України ("Україна: шиях до незалежності"), де було 
жлюновано досить щкаві, подекуди унікальні фотографії окремих споруд, похо- 

, пам'ятних місць, пов'язаних з подіями періоду національно-визюльних зма- 
1917-1921 рр., що мають бу'ти досліджені й  взяті на державний облік як 

с'ягки історії. Це, наприклад знімки ^ди ш у, в якому розміщувалася Ценг- 
Рада; акту проголошення Першого Універсалу Центральної Ради на 

Со^йській ішощі у  червні 1917 р.; перенесення до Києва тлінних останків сту-
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дентів і гімназистів, які полягли під Кругами в бою проти радяиських військ 
29 січня 1918 р. й  ̂ л и  поховані на території Аскольдової могили; молебну та па
раду військ Директорії на Ссіфійській площі у грудні 1918 р. та ін.

Значний інтерес для дослідників пам’ятних місць і споруд Києва являє й серія 
представлених на зазначеній виставці фотографій та поштових карток, виданих у 
1917 р. Комітетом Південно-Західного фронту Всеросійського земського сою:у з 
метою збіфання ю ппів на юристь військовополонених На них зафіксовано знан
ій  подію громадсько-політичного життя Увраїни - першу загальноу'країнську 
маніфестацію, що в ід ^ а с я у  Києві 19 березня 1917 р. на підтриміу Центральної 
Ради та проголошених нею ідей української державності та соборності. Атри
буцію зазначених матеріалів було проведено співробітниками музею (Е. І. Дем- 
чук та ін.) на основі цілого комплексу джерел, численних публікацій в місцевій 
пресі, оригінальних прапорів , що їх  несли учасники маніфестації та інших ма
теріалів музею. Зазначена робота дозволила відтворити трш рути  ц ій  надзвичай
но важливої акції, виявити пам'ятні місця та споруди, де проходили найбільш ба- 
гаголюдні мітинги, виступали відомі діячі громадсько-політичного та іу^лвіурно- 
го життя (зокрема. Президент УНР М. С. Грушевський), в ід алося "народне віче", 
на якому ^ л о  іфийняго резолюцію з вимогою "утворити уіраїнське народовлад
дя та державне щгаво (Думська площа. Софійська площа та ін).”

Це досить типовий приклад комплексного дослідження нерухомих об'єктів 
історико-їультурної спадщини, заснованого на використанні музейних матеріалів 
обох груп: пам'яток музейного зібрання - писемних, речових, образотворчих (фо
тографій, поштових листівок) і результатів їх нгукової атри^тдії та публікації.

Комплексний підхід є надзвичайно ефективним і при використанні ще одного 
досить специфічного типу історичних джерел - речових. Будучи найбільш харак
терним саме для музеїв видом пам'яток, вони в той я® час мають дещо обмежені 
можливості з точки зору фіксації та передачі соціальної інформації. І це зро
зуміло, оскільки зв'язок речових першоджерел з тією чи іншою подією або осо
бою носить більш опосередкований характер і тому розкодування наявної в них 
інформації, переведення її в певну знакову систему, що є необхідною умовою за
стосування писемних джерел у ную вом у дослідженні, вимагає додаткових зу
силь, залучення допоміжних матеріалів.“  Саме толу можливості виюристання 
речових першоджерел у більшості сфер н^чаової діяльності, як правило, досить 
обмеийні. Певний виняток щодо цього становлять пам'ягкознавчі дослідження, в 
яких речові першоджерела відіграють далеко не другорядну, а в ряді випадків - й 
досить значіу роль. Йдеться, шприклад, про меморіальні речі, меблі та інші еле
менти оздоб-лення інтер'ф ів, що не тільки сприяють дослідженню таких нерухо
мих пам"ягок, як меморіальні садиби, ^динки, квартири, але й допомагають 
відтворенню цих об'єктів історико-вультурної спадщини в їх первісноьу вигляді

Саме такого типу дослідження-реюнструкціі, здійснювані на основі широко
го кола джерел, у тому числі й речових - основне завдання діяльності кожного ме
моріального ьузею. Так, у Чернігівському літературно-меморіальному музеї 
М. Коцюбинського, розташованому у садибі письменника, де він провів 15 ос-
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танніх років свого життя, внаслідок копіткої багаторічної роботи нгуковців 
відтворено внутрішній вигляд усіх кімнат. Особливу меморіальну цінність має 
кабінет-вітальня, де видатний український письменник написав свої кращі твори: 
"В дорои", дру гу частику "Fata morgana", "Тіні забутих предків" і  багато інших. 
Органічним доповненням цієї меморіальної кімнати є особисті речі М. Коцю
бинського, .зокрема його робочий стіл, на яшму розташовано поштовий папір з 
портретами Т. Шевченка та М. ^^>aгoмaнoвa, листівки з орнаментами старовин
них рушників, енциклопедичний словник, портативна друкарська машинка, пись
мове приладдя, терези для зваядтвання кореспонденції - в tosq  ̂порядку, як це ^ -  
ло за життя письменника Ц і та інші меморіальні предмети дають змоіу  ̂відтво
рити атмосферу напруженої творчої іфаці, що панувала в кімнаті М. Копзюбинсь- 
кого, відчути неповторний колорит епохи й особистості видатного діяча ук- 
ршіської культури, нареппі, сприяють стюренню унікального ефекту на5'кової 
решнструкції цього об'єкту вітчизняної істориш-їультурної спадщини.

Одним з досить важ ли ва напрямків роботи ь^зеїв України на сучасному 
етапі є шмплекіування фондів пам'ятками, що сприяють відновленню історичної 
стфаведлявості й увічненню імен видатних державних і громадських діячів, 
щ>едставників н^тки та культури, які виборювали ідею українсьшї державності 
та незалежності, жертв політичних репресій, учасників дисидентського ругу то
що. В ході цієі науково-пошушвої діяльності до музеїв надходить чимало ма
теріалів, зо ^ ем а  меморіальних предметів, що сприяють виявленню та 
дослідженню нерухомих пам'яток, пов'язаних з життям і діяльністю зазначених 
персоналій.

Так, надзвичайно цінні експонати, що можуть слугувати важливими дакрела- 
ми для вивчення вищевказаної іфоблематнки, демонструвалися на ряді музейних 
виставок останніх років; "Хотіла б згадати я всі імена" історії Києва), "Ук
раїна; шлях до незалежності" (Національний музей історії У ^аїни), "Увраїнська 
Голгофа" (Харківський літд)аіурний музей), "Бішь" (Львівський історичний ьу- 
зей) тощо. Нерідко виставки ташго плану ставали основою створення меморіаль
них музеїв у будинках-пам'яіках історії. Так, на виставці, іфисвяченій першомз" 
Гфезидентові Закраїни, відомому вченому та громадському діячеві М. Грушевсь- 
нзіу, що було вілдрнго в одному із залів Ivfyaero історії Києва у 1991 р., експоіу- 
вався дуже цінний комплекс ьузейних матеріалів, що ожп-лював досить різно
манітні види історичних джерел - раритетні видання, рідкісні родинні та особисті 
дзїументи, фотоірафії, меблі, меморіальні предмети тощо. Переважна частина 
цих ексіговатів була пов'язана з будиншм по вул. Паньківській 9, де мешкав 
М  С. Грушевськину 1924-1931 рр., а пізніше члени його сім'ї та рідні (до 1961 р.). 
Гфо це свідчать і представлені на виставці унікальні фотографії Михайла 
С^гійовича (1918 р.), а в більш пізні роки - дружини його брага О. О. Грушевсь- 
ш ї на фоні інтер'єру кімнати цього ^дннку (1955 р .). Зараз на базі цих та інших 
матеріалів вказаної виставки гфоведено наукову решнструкцію меморіальної 
жв^тнри М. С. Грушевського та відкрито меморіальний музей, що існує на іфа- 
вах віадіїу К^зею  історії Києва.
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Слід зазначити, що діяльність стосовно музеєфікації нерухомих пам'яток де
далі набирає все більшого розвитку в Україні. При цьому важливо відмітити, що 
об'єктами її все частіше сгаюгь не тільки меморіальні будинки, пам'ятки архео
логії й архітектури, але й пам'ятки історії виробництва, народних промислів, по- 
^ т у  тощо. Так, у Закарпатті ще в 1970 р. було створено один з перших в Украію 
музей Щ)хітектури та по^ту , відкрито музеї Б Ужгородсьюму (ХП-ХУІ! ст.) і  Му
качівському (ХІУ-ХУІІ ст.) замках. В останнє 20-річчя в ряді сіл області му- 
зеєфіковано окремі селянські садиби в гфиродному середовищі, що історично 
склалося, ряд житлових споруд XIX - поч. XX ст, пам'ятки виробництва та техні
ки (водяні млини, кузня, лісопилка), у селах Петрове Виноградівського та 
Сгєблівка Хустсьшго р-нів створено локальні музш просто неба. Розроблено кон
цепцію створення Закарпатського історию-іультурного музею-заповідника, до 
складу якого планусться включити значну кількість нерухомих пам'яток місцевої 
історії та культури.”

Отже, в музеях України зберігаються практично всі основні види історичних 
джерел - писемні, образотворчі, речові, фонічні, а також матеріали, що фіксують 
результати їх науювої обробки та публікацїї. Наявність доезіть різноманітної, на
уково систематизованої дякрельної бази, що в процесі функціонування музеїв 
постійно поповнюється та вдосконалюється, створює оптимальні ззиови для ком
плексного наукового дослідження нерухомих пам'яток, зокрема історичних.
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3. М АТЕРІАЛИ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЧАСОПИСІВ  
ПРО П АМ 'ЯТКИ  ІСТО РІЇ ТА КУЛЬТУРИ (к . 80-х - 90-і рр.)

Національне та культурне відродження Української держави неможливе без 
всебічного вивчення її історико-кульїурної спадщини, зокрема нерухомих 
пам'яток історії. Дослідження нього питаш и потребує використакшя величезного 
к п а  джерел, серед яких певне місце належить періодичній пресі - газетам і яур- 
татям на сторінках яких протягом осташгіх років опубліковано зішчну кількість 
івіеріалів, що розкривають маловідомі сторіїши історичного розвитку Україїш.

Встановлення демократи та проголошеїшя незалежної % раїнської держави 
а за л в  можливість дослідкшкам історкічного мішулого переоцінити та переос- 
нислити історичкгі події, по новому висвітлити та нроясниіи численні "білі пля- 
ж ' української історії Наслідками цих досліджень стакоіь ножові етапі, 
кхиігки, інформаїцї, з якими виступають у сучасній періодіщі державні діячі, 
ЯЕяі, кіисьмекшики, іфаєзкгавці та ін. На сторівжах газет і журккалів публікуються 
безліч раніше невідомих документів полігачної думки давнього та недавкіього 
івиулого, документальні розповіді, спогади учаскшків подій, подаються портре- 
3  іюдітнчних і культурішх діячів, мислителів, імена яких навмисне замовчува- 

. або необ'єксгивно трактувались у часи тоталіхарної доби.
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На відміну від традиційних для того пф іоду і^блікацій, що основщг увагу зо
середжували на висвітленні історії соціалістичної держави, ролі її лідерів у роз- 
витід^ радянського суспільства, сучасна періодика як найбільш попшрене та по
пулярне масове джерело, намагасться виступати нині як своєріпдий колективний 
літоїшсець історії, а п матеріали сприяють осмисленню цілих наїфямків і 
періодів минулого України.

Сучасна періодична преса являє собою досить розгалужену мережу газетних 
і яурнальних видань. Серед їх розмаїття видалимо видання, де вміщувались 
найбільш грунтовні матеріали, та дамо їм стислу характеристиіу. Це, зоїрема, 
журнали “Український історичний журнал", "Народна творчість та етнографія", 
"Київська старовина", "Українська іультура", "Україна", "Пам'ятки Укрдани", 
"Трибуна", "Вітчизна", "Дзвін", "Неопалима купина", "Віче", "Наука та 
суспільство", "Роз^дова держави", "Сучасність"; газети "За вільну Уіраїї^г", 
"Молодь України", "Робітнича газета", “Сільські вісті", "Народна армія", 
"Київська правда", "Вечірній Київ", "Літературна Уіраша", "Культура і життя", 
"Правда Украины", "Голос України", "Молода гвардія", "Старожитності", "Рада", 
"Демократична Україна", "Урядовий ідф'д)", "Народне слово".

Прикладом уваги періодики до висвітлення яскравих сторінок історичного 
минулого ^ і^аїн и  виступає публікація в газетах і ндтрналах різних за жанрами 
матеріалів - від грунтовних узагальнюючих н^кових статей до інформацій, при
свячених історії українського козацтва, 500-річний ювілей якого широко відзна
чався в нашій державі. Протягом 1989-1991 рр. у  спещально присвячених цій 
події рубриках газети та »уфнали вмістили близько 150 публікацій. Зокрема "Ук- 
р ^ с ь к и й  історичний яурнал" у № 12 за 1990 р., започатідгвавіпи рубриіу "До 
500-річчя виникнення українського козацтва", вмістив близьж» 35 ьютеріалів, 
присвячених сучасному стану та перспективам дослідження історії виникнення, 
становлення, розвитку козацтва, в тому числі Запорозької Січі - острова-фортеці, 
що поступово перетворилася на Козацьіу республіку. Незвджаючи на те, що в 
більшості випадків у них висвітлюються загальні питання, пов'язані з основними 
етапами формування козацької дє]шави, доцільність їх використання як джерела 
вивчення історично-культурної спадацини зумовлюється необхідністю переос
мислення ролі козацтва у боротьбі українського народу за своє національне та 
соціальне визволення. Матеріали з історії козаидва вміщено в нурналі "Н^жа і 
суспільство" (№ 1, 1990.- статті В. Сергійчука "Чоіуу впала козацька держава?"), 
газеті "Запорізька правда" (27 січня 1989 р. - статті "Таки була Січ на Хзргиці", 
26 травня 1990 р. - замітці "Останній козацький отаман", 28 липня 1990 р. - статті 
"Хортиця і Д. Вишневецький"). "Сільські вісті" під рубрикою "Хортіщя" протя
гом 20-28 липня 1990 р. опублікували 7 матеріалів, "Культура і життя" 8 червня 
1991 р. - замітку "Шануймо рідну спадщину", в якій автор акцентує увагу на на
явність свідків розвитку та занепаду козацгвд на території Дніпропетровської 
обл., що з давніх давен носила назву Січеславщина - І^оїцького собору у м. Но
воселиця (нині Новомосковськ) та Самарського Пустинно-Миколаївського мона
стиря, з^дованого в 90-і рр. XVI ст.
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Матеріали, що розповідають про один з центрів українського козацтва на те
риторії сучасної Дніпропетровщини опублікувала газета "Старожитності" в № 2 
за 1993 р. В інформації "Там, за порогами..." йдеться про Чортомлицьку (Стару) 
Січ, де з 1657 р. до 1680 р. 8 разів кошовим отаманом обрався Іван Сірш , опи
сується історія могили біля с. Капулівки Нікопольського р-ну, де поховано леген
дарного сина українського народу.

Вивчення подій Визвольної війни уїфаїнсьюго народу середини XVII ст. 
заккди привертали увагу дослідників. Однак в останні роїш спостерігається про
цес переоцінки та переосмислення деяких з її сторінок, що можна прослідкувати 
на матеріалах, вміщених у періодичній пресі. Характерною особливістю цих 
Іп л ік ац ій  є те, що в них автори, на основі вивчення нових архівних джерец по
дають прЬвища керівників повстанських загонів, вносять уточнення до ік біог- 

і тощо.

Зокрема, з нагоди вшануваїшя 340 років битви під Берестечком - однієї із най- 
визначніпшх у ході Визвольної війни - в нурналах "Київська старовина" (№ 4, 
1992 р.) вміщено с т а т о  В. Мельника "За віру, молодь, за віру! - закликав Богдан 
Хмельницький козаків, ведучи у бій з ворогом", "країна" (№ 25, 1990 р.) - стат
тю П. Тодачка "Під містечком Берестечком" та ін. "Увраїнський історичний жур
нал" у  №№ 10-11, 12 за 1992 р. оіублііував статті П. С ав^ка "Б^тестецька бит
ва в історії України" та І. Свєшнікова "Розкопки місця Берестецької битви". Знгн- 
ний інтерес становлять дані, вміщені в останній статті, де автор вказує на похо
вання козаків, місце табору козацьких і  королівських військ, описує поле битви, 
острівець, де в останній день бш ви захищались 300 ьужніх козаків, місце козаць
к і  переправи через болота заплави р. Пляшівки, на виявлення в ході архео- 
зоїічних розкопок поховання вбитого у нозацькоіу таборі 10 липня 1651 р. мит- 
реполига Йоасафа, який за дорученням Б. Хмельницького їздив до Москви на пе
реговори з російським царем, та ін. У  № 12 цього журналу у розділі "Історія в 
особах" вміщено статтю Ю. Мицика "Максим Кривоніс". Автор, на основі 
вал ізу  нових архівних матеріалів встановлює точне місце народження одного із 
сораіників Б. Хмельницького, досвідченого полководця в м. Вільшані на Черка- 
яині - в радянській історіографії місцяіии його народження називали Жигоміф- 
*яну, Волинь, Наддніпрянпщну, простеяує маршрут, яким повстанці ш сдя бит- 
н  піц Жзвгими Водами 16 травня 1648 р. щд кдїівницгвом М. Кривоноса просу- 
«дися на Корсунь: Онуфріївка-Крилов (20 травня) - Чигирин (21 травня) - Олек- 
саащавка (22 травня) - переправа через р. Тясмнн біля м. Тясменного (23 травня) 
- Городище (24 травня) - Кзрсунь (25 травня), названо прізвища керівників по- 
ктавськнх загонів - полковників Івана Гирі, Івана Ганжи, Остапа Івансьнзго.

Газети "Голос України" 14 червня 1991 р., 18 червня 1992 р., "Молодь У:- 
знйга" 26 листопада 1991 р., "Робітнича газета" 11,12 червня 1991 р., "Культураі 
житія“ 18 листопада 1990 р., 30 листопада 1991 р. та ін. також вміщували у руб- 
р в а х , іфисвячених святкуванню ювілею, наукові статті, доіуменгальні роз- 
■онді, замітки. Зокрема, "Молодь У раїни" 7 серпня 1990 р. у  замітці К. Мацд- 

I “Легенда про пам'ятні хреста" вказує на виявлення могил славних запорозь- 
; козаків, які загинули при штурмі Кременецького замку.
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Увагу дослідників історико-культурної спадпщни повинна привернути 
публікація в газеті "Культура і життя" 18 листопада 1990 р. "Ой, там козак убиг 
лежить...", У ній йдеться про історію створення у 1922 р. величезного насшшого 
кургану на місці Зборовсьшї битви, що відбувалася у травні 1651 р. між війська
ми Б. Хмельницького та поляками. НаприкІЕЩі 40-х рр. місцева влада намагалась 
зрівняти його з землею, у 70-х рр. було знято пам'ятник Б. Хмельницькому, а на 
його місці встановлено пам'ятник В. Леніну.

На сучасноь^ етапі предметом вивчення широкого ю ла дослідників стала Пе
реяславська Рада, її місце в історії Увраїни. Протягом 1990-1994 рр. періодика 
постійно вміїцувала на своїх сторінках матеріали, іфисвячені ш, Зоїфема, "Куль
тура і життя" 1, 8 липня 1990 р. опублііувала статтю М. Брайчевського 
"Приеднання чи возз'єднання", 31 листопада - статтю О. Гуржія "Прагнули не 
всі", "Сільські вісті" 23 листопада 1991 р. - замітіу Ю. Мушкетика "Гірка ю д ау  
криниці історії"," Молодь України" 26, 28 лютого, 4-6 березня 1992 р. - статтю 
О. Аішювич "^^аїнсько-російський договір 1654 р.: Міфи та реальність", 
"Вечірній Київ" 25 січня 1994 р. - замітіу Л. Сотника " Переяславський трактат: 
правда і вигадки", "Голос України" 19 січня 1994 р. - статтю Л. Сотника "А чи був 
хлопчик? Або "Переяславський трактат": правда і вигадки" та ін. Журнал "Т ^и ^- 
на" в №№ З, 5, 8 за 1991 р. вмістив статтю В. Ульяновського "Переяславська Ра
да без шаг, апологетики, або переяславська легенда". Автори вищеназваних 
публікацій намагаються просліщувати всі події, що відбувалися у місті Перея
славі 18 січня 1654 р., внести уточнення до їх висвітлення.

сучасний стан вивчення істори Укршни, у  тому числі Н пам'яток, неможливий 
без дослідження та визначення ролі історичних осіб в її розвину. У  зв'язіу з цим 
важливим джерелом, завдяки якому надасться можливість відновити імена бага
тьох видатних історичних постатей, виступає періодична преса. Саме завдяки ма
теріалам, вміщеним у яурналах "Україна" (X® 6, 1991 р.), "Київська старовина" 
(Хї З, 1993 р.), газетах "Київський вісник" (13.02Л993 р.), "рядовий вур'ф" 
(25.01.1994 р.) можна простежити життєвий та творчий шлях архимандрига 
Києво-Печерської Лаври, митрополита Кшвського, просвітителя, письменника та 
іубліциста, організатора та ректора Кнєво-Могилянсьвої колегії Петра Могили. 
Особливої уваги зас;утоБу є публікація »урналу "Київська старовина", в X« З яш - 
го за 1993 р. у  статті О. Білодіаа "Загадка Петра Могили" встановлено дату його 
нщюджвння у 1574 р. (замість ісіую чої донедавна - 1596 р.), уточнюються деякі 
біографічні відомості та місце його поховання.

З конкретними об'єктами іеторико-іультурної спадщини пов'язані пубпікацп в 
періодиці матеріалів про життя та діяльність видатних діячів України XVI - поч. 
XX ст. Зоїфема, "УІЖ" у X» 2 за 1992 р. у розділі "Пам’ятки історії та культури" 
вмістив замітку В. Ульяновського "Пам'ятник Костянтину Острозьюму в Києво- 
Печерській лаврі", в якій йдеться про історію створення та долю надгробку кня
зя К  І. Острозького - відомого політичного, військового та культурного діяча, 
встановлено дату його смерті, подано опис його життєвого шляху. В журналі 
"Дзвін" (Х° 2, 1994 р.), газетах "Сільські вісті" (21-24, 28-30 травня 1991 р.), 
"Літературна Укршна" (25 жовтня, 8 листопада 1990 р.), "Демоірагачна Україна"
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(23, 26, 28 листопада 1991 р.) у статтях В. Смолія "Іван Мазепа", М. Дмитрієнш 
"Трагедія гетьмана Мазепи. Сторінки історії" та ін. подається характеристика 
життя та діяльності гетьмана, вказується на місця, пов'язані з обранням його ге
тьманом України, відвідуванням ним маєтку генерального судці Лівобережної 
України В. Кочубея Матеріали, що несуть в собі інформацію про життя та 
діяльність гетьмана Івана Скоропадського, а також історію перепоховання його 
останків, вміщені 26,28 червня 1992 р., 8 серпня 1991 р. у газеті "Голос Уіфаїни''. 
Публікацп газет "Відродження" 26, 28 березня 1991 р., "Червоний Прапор" 
28 серпня 1990 р. можуть бути використані як дзї^реяо при підготовці матеріалів 
про увічнення в пам'ятках місць, пов'язаних з такими видатними особами в 
історії України як гетьмани Петро Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмельниць
кий, Пилип Орлик, Кирило Розумовський.

С ф ед тем, що активно висвітлюються періодичною пресою, слід виділити 
складні процеси, що відбувалися в Україні після лютневої революїцї 1917 р, та в 
роки громадянської війни. В опублікованих матеріалах знайшли всебічне 
висвітлення діяльнісгь різних політичних партій та їх лідерів у 1917-1921 рр., ма
совий селянсько-повстанський рух у роки громадянської війни та ін. Журнали 
*УІЖ", "Пам’ятки України", "Київ", "Україна", "Сучасність", "Дзвін", газети "Сга- 
ракиш ості", "Українська іультура", "За вільну ^ ^ а їщ " , "Вільна Уіраїна", "На
родна армія", "Голос України", "Демократична Україна", "Культура і життя", 
’Літераіурна "Ь^раїна", "Молодь України" вмістили близько 200 публікацій, при
свячених цим подіям. Найбільша кількість з них присвячувалась xapaкгq)иcтицi 
діяльності Центральної Ради, Гетьшнату, Д щгекторії та їх  лідерів, а таїюж вис- 
шлвнню увраїнських визвольних змагань 1917-1921 ір . Так, протягом 1991-1993 рр. 
яа честь 75-річчя Центральної Ради та 125-річчя від дня н^одження першого 
Президента України М. Грушевського в періодиці вміщено більше 
70 матеріалів. (Див.; "УІЖ", 1991, Ха 8, 9, 1992, № 5, 6; "І^льїура і життя" 
16.01.1993; "Л ітераіуріа % раі'на'' 11.07., 22.08.1991 р., 21.02.1993 р.; "Освіта" 
15.02,14.05.1991 р.; "Голос України" 20.11.1992 р. та ін.). Газета "Культура і жит
ті* 23 листопада 1991 р. всю третю сторінку ігід заголовком "Наш перший Пре
зидент" присвятила 125-річчю М. Грушевського, вмістивши етап і Р. Пирога "Ко- 
гн зупинився маятник" та "С ііівеї^ %фаїни - Руси". "Голос України" 21,27 берез- 
жс 1992 р. у замітці "Джерела нашого відродження" наводить цікаві дані іщо ор- 
гж заційне засідання по створенню Центральної Ради, що відбулося 14 березня 
1917 р., кооперативний з'їзд Київщини, Національний український конгрес (вка- 
ую ться адфеси, прізвища та чисельність учасників цих заходів), названо місце 
щюведення першого народного віче у м. Києві.

У кількісному відношенні та за своєю інформаційною насиченістю велику 
груїцг матеріалів іфисвягала періодика висвітленню ж ипя та діяльності В. Вин- 
шченка - голови уряду Центральної Ради та Директорії, одного з лідерів УСДРП, 
жжменника та художника. Близько 80 публікацій вміщено в яургалах "УІЖ"
1989, № 7), "Кшв" (1989, Х9 2), "Трибуна" (1991, Ха 3; 1992, Ха 6), "Україна"
1990, Ха 5; 1991, Ха 21; 1992, Ха 10, 11), "Віче" (1990, Ха 2), "Радуга" (1991, Ха 9), 

газетах "Культура і життя" (7.11.1992), "Літературна Україна" (21.06, 25.10,
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8.11.1990р , 22.10.1992р.), "Голос Уіфшни" (14.11.1992р., 3.06.1993 р.), "Сільські 
вісті" (26.07.1990 р., 17, 19.06.1992 р.), "Вечірній Київ" (23.02.1989 р.), "Робітни
ча газета" (1 ,8.07.1990р.) та інших виданнях. У  них подано його політичний пор
трет і х^акгеристику творчого доробву як письменника та ?^дожника. Важливу 
інформацію для дослідників, що займаються увічненням у  пам'ятках ц ій  видат
ної постаті в історії 'йераїни, містять публікації идфна;^' "Кшв", де в № 7 за 1990 р. 
у замітці М. Смоленчука "Помилка у  жандармському цнріц^лярі" автору на основі 
дослідження нових архівних матеріалів вдалося уточнити місце, дату народжен
ня Володимира Винниченка, склад його сім'ї, та газети "Культура і  життя" 7 лис
топада 1992 р. - замітка В. Панченко "Винниченко повертається до Кіровограда", 
в якій йдеться про повернення до Уіфаїни з Франції особистих речей першого 
прем'єра УНР.

Не обійшла увагою періодична преса й постать останнього гетьмана України 
Павла Скоропадського. "УІЖ" у № 9 за 1992 р. вмістив статтю Р. Пирога "Павло 
Скоропадський; штрихи до політичного портрету", "З^раша" в № 23 за 1991 р. - 
замітку О. Білодіда "Помилився я двічі...". Газета "Вечірній Київ" 12 травня 1993 р. 
опублікувала статтю П. Кошукова та О. Лупанова "Павло Скоропадський: від 
царського генерала до гетьмана України". У дні святкування 120-річчя від дня йо
го н^одж ення "Правда Украины" та "Голос Укршни" 15 травня вмістили статтю
O. Горелова "Павел Скоропадский" та замітку "Останній гетьман України", в яких 
подаються його біоірафічні дані та характеристика діяльності на посту гетьмана.

В українській історії XX ст. є постаті, імена яких нерозривно пов'язані з ідеєю 
української державності. Передусім до таких належить Симон Петлюра - ор- 
гавізагор збройних сил незалежної Української держави, головний отаман військ 
УНР. Останнім часом на сторінках періодики почали з'являтися публікації, при
свячені висвітленню формування його особистості, характеристиці політичної 
діяльності. Подаються біографічні дані. Зокрема матеріали, що можуть бути ви
користані як джерело при увічненні місць, пов'язаних з життям і діяльністю 
одній із найзрагічніших постатей вітчизняної історії, опублікували журнали: 
"країна" (№1ЧЬ 41-44, 1990 р.) - стаття С. Білодіда "Не стримати моря руками", 
"Наука і суспільство" (№ 7-8, 1993 р.) - стаття Г. Головка "Кров, пролита для ве
ликої мети"; газети: "Молодь України" 7 травня 1992 р. (стаття К. І^каренкга " 
С. Петлюра: людина в історії"), "Культура і життя" 23 травня 1992 р. (замітка "3^- 
ряїиський фатум"), "Літературна к р а їн а" 12 вересня 1991 р. (стаття М. Лівиць- 
кого "Слово про Петлюру"), "Робітнича газета" 23, 25 бq)eзня 1990 р. (стаття
P. Симоненка "Злет і падіння головного отамана. Штрихи до політичного портре
ту С. Петлюри") та ін.

У  яурналах і газетах публікуються також матеріали, завдяки яким надається 
можливість повернути із безодні мовчання багато уславлених імен, висвітлити їх 
в об'єктивному плані. До таких публікацій належать матеріали, вміщені в газе
тах "Еультура і життя" 10 вересня 1989 р., "Робітнича газета" 28 серпня 1992 р., 
"Рада" 18 .лютого 1993 р., що розповідають про життя та дальність Нестора 
Махно, в журналі "Дзвін" № 7 за 1991 р., газеті "Культура і життя" 21 лис
топада 1992 р. - щ)о члена Центральної Ради, отамана, заступника, командую-
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чого військами УНР Ю рія Тютюнника, в журналах "Київ" № 10 за 1991 р., "Дер
жавність" № 2 за 1992 р., "Розбудова держави" № 5 за 1993 р., "Київська ста- 
ровшга" № 1 за 1994 р., газетах "Радянська Україна" 13,14,19,29 лютого 1992 р., 
"За вільну 14,15 вересня 1991 р., "Галичина" 12 червня 1991 р., "Літе
ратурна Україна" 28 травня 1992 р. та ін. - про полковника армії УНР, військо
вого діяча та політика, організатора полку Січових Стрільців Євгена Коноваль- 
ця, Із вищеназваних увагу дослідників повинні іфивернути стаття В, Ульянича 
"Нас тут триста, як скло, товариства лягло" ("Культура і життя" 21 листопа
да 1992 р ), де поряд із розповіддю про трагічну історію уіфшнського війська 
у визвольних змаганнях 1917-1921 рр., автор вказує на місця боїв частин ук
раїнського війська, очолюваних Є. Коновальцем, біля с. Малі Минки з Черво
ною Армією та білям . В азо н а  Житомирщині в листопаді 1921 р. "Літераіур- 
на% раїна" 25 травня 1992 р. у замітці "Євген КЬновалець" вмістила його біог
рафічні дані.

Газета "Старожитності" (№ 3-4 за 1993 р.) у замітці Л. Проценко "Він йшов 
попереду", розповідає про відновлення у 1950 р. могили командира першого кор- 
іусу армії УНР, двічі Георгіївського кавалера Я. Гандзюна, подає його біог- 

ідані
Всебічного висвітлення на сторінках періодики знайшли національно-вш- 

вольні змагання 1917-1921 рр. Завдяки численним публікаціям, вміщеним у  ній, 
двслідаикам ісгорико-іультурної спадщини надається можливість з позицій сьо- 
годеняя дати об'єктивну ощ ш у ролі Січових Стрільців у боротьбі за незалеж- 
^  і^ а їн с ь іу  державу, м оїупаого козацького руху, що увійшов в історію під 
газю ю  "вільного козацтва", повернути в  забуття тисячі імен вірних синів нашої 
держави, які від пали своє життя за незалежну Україну. Матеріали журналів і та
к т  у багатьох випадках сприяють встановленню місць боїв повстанських за
гонів, відновленню десятків занедбаних у часи тоталітсрного режиьіу позазвань. 
Журнали "Наука і суспільство" ( № 1, 1992 р.), "Київ" (№ 4, 1991 р.), газети 
’Сільські вісті" (10 лютого 1990 р.), "Вільна Уіфаїна“ (13 жовтня 1989 р.), "За 
кльну Уіфаїїу" (29 жовтня 1991 р.), "Київська правда" (4 вересня 1990 р.), "Ра- 
лнська Україна" 25-30 травня 1991 р. вмістили матеріали, в яких висвітлюють
ся питання, пов'язані із організаціезо 18 листопада 1917 р. у Києві іуреня Січових 
Стрільців, їх ролі у створенні Уіфаїнської ^ м ії, оішсуються місця їх боїв з ча- 
ліним и Червоної Армії тощо.

Відомості що слід використати при увічненні в пам'ятках руту за створен- 
в  "вільного козацтва", що охопив широкі верстви насе.лення протягом 1917-1918 
Я»., оіубліковані в журналах "Нгука і суспільство" (№ 10-12,1992 р.) та "Пам'ят- 
ін  ^іраш и" (№ 2, 1991 р.). Зокрема дані, що можуть ^ т и  використані іф и вста- 

енні місця проведення з'їзду представників козацьких фор^ушань 6-10 жовт- 
1917 р. у м. Чигирині, де було прийнято "Статут Вільного Козацтва" та сфор- 

I основні завдання руху, вміщено у замітці В. Голубва "Змарнована си- 
у журналі "Наука і суспільство”. Журнал "Пам'ятки Уіраїни", відкривши у 

Ив8 р. спеціальну рубрику "Забуті могили", присвячеіу виявленню та вряіуван- 
■ 0  в 'і^дзаїні історичних поховань, в інформації "Мертві не вмирають" вказує на
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вірогідність наявності могили отамана вільних ю заків Семена Гризли, розстріля
ного радянсьюю владою у м. Звенигородці в 1922 р., на території ниніпшьої му
зичної шюли.

Прикладом уваги періодики до висвітлення на своїх сторінках забутих 
сторінок національно-визвольних змагань можуть ^ т и  матеріали, присвячені 
трагедіїу Крутах 1918 р., Базфській трагедії 1921 р., Хтлодноярській 1918-1921 рр. 
та Медвинській 1920 р. республікам.

У дні святкування 75-річчя трагедії у Крутах газета "Ж тераіурна Україна" 
21 квітня 1993 р. першу, пюсту та сьому сторінки іфисвятила висвітленню ц іа  
трагічної сторінки української історії, вмісгивпш матеріали, передруковані з га
зети "Нова рада" від 20, 24 березня 1918 р. Журнал "Україна" в № З за 1992 р. 
опублігував прізвища загиблих 29 січня 1918 р, в бою за незалежну Ув^таїну та 
похованих у братській могилі на Аскольдовін горі - студентів уюверсигету Св. 
Володимира Поповича, Шульгіна, Боппю-Божинського, Андіїва, Дмитренка, сту
дентів Украшсьююо народного університеїу Пуріка, Щерстюка, сотника іуреня 
Сінових Стрільців Єїмельченка, Борезенка-Конончука, Головащука, Чижова, 
Сірика, гімназистів Соколовського, Тарнавського, Ганкввича, Гнаткевича, 
Пінсьюго. тут же йдеться про знищення в 1935-36 рр. кладовища з могилою 
патріотів і  встановлення нещодавно на місці бою у Крутах дерев’яного хреста з 
терновим вінком. Цікаві відомості, що допоможуть у  відновленні нових поховань 
"укршнських спартанців" на стщюму цвинтарі с. Печі, ш істив журнал "Пам'ятки 
З^щ ни" в № 2 за 1991 р. Журнал "ДЦвін" у № 2-3 за 1993 р. вмістив замітіу Т 
Салича "На Асвальдовій могилі - український цвіт...", "Україна" в № 4 за 1994 р. 
- статтю А. Гончаренка "Бій під Кругами". Газети "Літераіурна Україна" 28 січня 
1993 р., "За вільну'Ь^аїну" 28 січня 1993 р., "Вечірній Київ" 4 лютого, "Голос З і-  
раїни" 5 лютого 1994 р. також опублікували матеріали, присвячені цій події.

Матеріали, що розповідають іфо події, що відбулися восени 1921 року у  с. Ба
зар Народицького р-ну на Житомирщині й  увійшли в історію як "Базщ)ська тра- 
гедая", вмістили газети "Культура і життя" 21 листопада 1992 р., "Народна Армія* 
23 листопада 1993 р. У статті Е. Овсієнка "Вони співали "Ще не вмерла...", 
вміщеній у журналі "Уфаїнська іультура" (1992, № 4) описано бій між черво- 
ноармійцями та військом УНР, що відбувся 18-20 листопада 1921 р., обставини 
загибелі 434 січових стрільців, які загинули в  боротьбі за вільну ^ ^ а їв у , про на
явність двох могил полеглих без їфестів і пам'ятних знаків у с. Базар.

Газета "Літературна Україна" 17 жовтня 1991 р. в замітці А. Скрипник 
"Правді шлях не засгупшп.." розповідає про встановлення пам'ятного знака на 
честь учасників Холодноярсьюої Ресіубліш , що була утворена у с. Мельники на 
Черкащині у 1918-1921 рр., та її ватажка Васюїя Чучупаку. "Київська працда* 
11 квітня 1991 р. у сгаггі М. Кравченка "Трагічний вересень "Медвинської рес
публіки" розповідає гро події, що відбулися на Черкащині (нині Київщина) у 
20-х рр., та ін.

Складовою іиціонально-визвольної боротьби в Україні 1917-1921 рр. ставмо- 
іутній селянський рух, що ожпив міста та села Київщини у 1918-1919 рр. Очо-
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лював цей рух Данило Терішло (Зелений). Газети "Культура і життя" 18 листопа
да 1990 р,, "Молодь України" 13,14 липня, 12 вересня 1991 р, "Літературна Ук
раїна" 17 вересіш 1992 р., "Робітнича газета" 23 травня 1992 р. та ііг у статтях 
О. Фєсенка “Дещо про отамана Зеленого та його час", М. Петриченка "Са
мостійник отаман Зелений", В. Горака "Отаман Зелений - селянський ватажок", 
П, Швеця "Хто він, Данило Тєрпило" та ін. намагаються дати об'єктивну оцініу 
складним і суперечливим подіш , що передували початку масових селянських ви
ступів, описати місце боіів повстанців з гетьманцями, петлюрівцями, червоними 
та білими, дати пснж»лоіічну хщтакгеристиїу тільки їм зрозумілої боротьби за во
лю. Особлішої уваги заслуговує публікація в журналі "Віче" (№ 2 за 1993 р.) 
статті В. Горака "Таким іуснем, як я, ви подавитесь", де автор надає біографічні 
дані Данила Терпила, описує ітроцес формування ним селянської дивізії 
"Дшпровська", бій очолюваних ішм повстанських загонів з денікінцями під Ка- 
невом. У яурналі "Кшв" (№ 11 за 1991 р.) вміщено статтю М. Карасьова "Бандит" 
Зелений", в якій автор подає відомості, що характеризують діяльність Д. Терпила 
за документами, виявленими в київських архівах.

У періодиці ^стрічаю ться публікації, автори яких висвітлюють ішгання, 
пов'язані із розвитком в Укршні в 1917-1919 рр. освіти та науки на національній 
основі. Зокрема, "Вісник Академії ж ук З ^ аїн и " в № 2 за 1992 р. вмістив статтю 
В. Ононрієнка "Осередки національного відродження", в якій розповідається про 
створення 5 жовтня 1917 р. первістка наїцональної вищої тпколи в Україні - Ук
раїнського Народного університету у Києві Ректором його став професор М. Га- 
вщдький. 7 листопада у Києві було засновано Українську Педагогічну академію, 
22 листошда 1917 - Українсьіу академію мистецтв, 22 жовтня 1918 р. - відкрито 
Кам'янець-Подільський державний унівдюшет, 6 жовтня 1918 р. у Полтаві 
идіфиго укрютіський історико-філологічний фаіультет. Автору статті на основі 
дослідження широкої джерельної бази вдалося встановити назви факультетів, 
прізвніца викладачів, чисельність студентів, які навчалися в цих вузах, подати 
бштрафічні відомості таких видатних представники національної вищої школи, 
як Івана О ііш ка, Петра Холодного, Федора Швеця, Феокгаста Сушицького та 
багатьох інпшх.

Виотення та аналЬ матеріалів, виявлених у періодичній пресі, дає підставу 
сгвердяувати, що вони можуть бути використані як дж рело при дослідженні пи
тання увічнення однієї з трагічних сторінок української історії голодомору 
1932-1933 рр. Починаючи з 1989 р., на сторінках яурналів і газет почали друку
ватися статті, замітки, інформації, добірки документів, спогади очевидців, в яких 
автори висвітлюють історичний зміст цієї велетенської катастрофи української 
нації, намагаються пояснити причини та наслідки соціальної війни біяьшовиць- 
юго тоталітаризму проти українського селянства. Зокрема яурж иі "Сучасність" 
у № 7 за 1993 р. вмістив добірку документів ігід заголовком "Голодомор 1932- 
І933 років на Кшвщині; свідчать документи", підготовлені Р. Пирогом, завдяки 
яким дослідникам надасться можливість виявити місця поховань жертв голодо- 
мо{у, тфо які йдеться у  документах Центрального державного архіву громадсь- 
інх  об'єднань України. "Літераіурна. Україна" 1 травня 1991 р. вмістила статтю
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в. Пахаренка "Побратимство", де вміщено матеріали з європейських та амери
канських часописів про геноцид українського народу у 1932-1933 рр. Газета "Го
лос України" 10 вересня 1993 р. весь номер присвятила пам'яті голодомору лід 
аншлагом "Н ^од пам’ятає; почалися Дні Скорботи за жертвами голодомору-33 
Тут вміщено статтю О, Волі "Мертві волають до живих інтерв'ю з С. Куль- 
чицьким "Великий терор; момент істини", свідчення очевидців, фотографії за
гиблих. ЗО червня 1993 р. опубліковано статтю Ю. Бадзьо "Вигублювали не про
сто села. Знищували українські традиції, увраїнсьіу мову, наш національний 
дух". У цих матеріалах висвітлюються деякі аспекти голодомору, подаються ста
тистичні дані. Матеріали, що вказують на наявність виявлених у ре;^льтагі 
копіткої пошукової роботи краєзнавців поховань жертв голодомору в Под- 
тавсьий, Миюлаївській, Вінницькій, Донецькій та інших областях, от^бліковані 
в журналах "Нщ'ка і суспільство" № 12 за 1990 р., "Кипї" № 8 за 1993 р., "Р оз^- 
дова держави" № 10 за 1993 р., газетах "Київська правда" 1 липня, 29 грудня 
1989 р., ЗО вересня 1990 р., "Праівда % 5раинн" 8 липня 1989 р., "Зоря Полтавщи
ни" 7 березня 1989 р., "Літературна к р а їн а" 14 грудня 1989 р., 1 лютого 1990 р., 
1 травня 1991 р., 31 березня 1994 р., "Социалистический Донбасе" б, 9,13 груд
ня 1989 р., "Радянська Донеччина" 6 яювтня 1989 р., "Вінницька правда" 
6 квітня 1989 р., "Ленінська правда" 17 червня 1990 р., "Радянська Україна" 
27 березня 1990 р., "Робітнича газета" 17 травня, 17 серпня 1990 р., "Київський 
вісник" 14 серпня 1990 р., "Радянське При^гжжя" З вересня 1991 р., "Сшьські 
вісті" 15 серпня 1990 р., 27 лютого, 14 вересня 1993 р., "Рада" 29 квітня 1993 р., 
"Культура і життя" 25 вф есня 1993 р., "Голос Загини" 26 лютого, 20 жовтня
1992 р., зо червня, 15 вересня, 21 грудня 1993 р., "Демократична Україна" 12 лю
того 1994 р. та багатьох інших. ІЦкаві відомості, що допомояугь виявиш  мога- 
ли зашблих на Подішгі, вміщено у етап і І. Ш ульга "Діти голодомору" ("КМв" № 8,
1993 р.), в якій автор подає кількість померлих в окремих селах Вінницького, 
Калинівського, Тростянецького, Бершадського, Хмелькицьюго, Іллінецького, 
Жмеринського р-нах Вінницьюї обл., прізвища померлих. Всього за нашими 
підрахунками в газетах і журналах у 1989 - 1993 рр. вміщено близько 200 
публікацій.

Заслуговують т  увагу фахівців і широкого загалу дослідників історико- 
іультурної спадщини численні публікації в журналах і газетах останніх років, 
в яких автори, спираючись на значну документальну базу, намагаються без 
зайвої упередженості та емоційності висвітлювати питання, пов'язані з масови
ми репресіями громадян У ^аїни  в 30-х - 40-х - на початку 50-х рр. З матеріалів 
періодичної преси стають відомі імена багатьох громадсько-політичних діячів, 
представників творчої інтелігенції та інших верств населення, які в наш час 
повинні бути реабілітовані, а нанвцдатншшм з них встановлено пам'ятники, 
меморіальні дошки на будинках, де вони жили та працювали, надгробки на їх 
могилах.

Протягом 1989 - 1993 рр. періодика вмістила близью 250 публікацій, серед 
яких значна частина присвячена висвітленню масових репресій проти української 
інтелігенції - головного носія знань і культурних традицій народу. Зокрема, газе-
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та "Літературна к р а їн а" 31 серпня 1989 р. під заголовком "Протест" вмістила 
біографтні відомості 45 йол. - учасників так званої тантрреволюційної ор
ганізації "Спілки визюлення України", судовий процес над якими у 30-і рр. на
брав пшрокого розматдг. Серед них С. Єфремов - віце-президент Української 
Академії наук, М. Слабченко -академік ВУШ  та ін. "Наука і суспільство" в 
№ 6 за 1991 р. у статті О. Сидоренка "Несправедливий вирок" подає біог
рафічні відомості п'ятьох учасників цієї організації, прізвища яких на довгі де
сятиліття ^ л о  викреслено з історії української медицини; О. Черняхівського - 
професора Медичного та ветеринарно-зоологічного інституту, члена іфезндії ме
дичної секції ВЖ Н , дійсного члена Наукового товариства ім. Т. Г. Шевчен
ка; А. Барбара - наукового співробітника ВЖ Н, за Гетьманату - віце-днрекго- 
ра департаменту міністерства здоров'я; М. ї^дрицького - професора Київсько
го медичного інституту, наукового співробітника ВЖ Н; В. ГБщаєцького - про
фесора ІСшвсьшго медичного інституту, свого часу - члена Центральної Ради; 
В. Удовиченка - зав. кафедрою Київського медичного інституту, за часів Цент
ральної Ради - помічника директора санітарного депадтаменіу. "Вісник Академії 
ш укЖ раш и"(№ 11за1991р.), ”Уіфаіяа"(№ 37за1989р.,Х 2 24за1991р.), "Не
опалима і^пизаа" (№ 1 за 1994 р.), газети "ВечфнійКнїв" 15 травня 1991 р., "Го
лос України" 19 тюрБня 1992 р., "Літераіурна Уфайаа" ЗО вересня 1993 р. також 
вмістили матеріали, що можуть бути використані як джерело при увічненні 
пам’яті членів "СВУ" - жертв сталінсьшго режиму.

Серед публікацій, що розповідають щзо масові реіфесії іфоти діячів культури, 
привертають увагу матеріали, вміщені в лурналах. "Сучасність" (ЛЬ 4 за 1992 р.) 
у статті І. Дзюби "Публіцистика Івана Багряного" поряд з біографічними даними, 
анотаціями його творів наводить гфізвнща членів літературного об'єднання 
МАРС ("Майстерня літературного слова"), які обстоювали засади іщофесійної 
кваліфікованості та намагалися чинити опір вульгадній падтійній політнзації 
літератури; Є. Плужника, Т. Осьмачки, Б. Антоненко-ДЦвидовича, Б. Тенети, 
Д  Фальківського, М. Ільченка, Г. Косинюі, В. Підмошльного, Я. Савченка, Я. Ка- 
’̂ и ,  яких за участь у  М АРО майже всіх ̂ л о  репресовано на почаиу 30-хрр. У 
56 12 за 1991 р. "Жраїнського історичного аурналу" вміщено статті Ю. Р ^н осо- 
ва "Насилля - головний аргумент більшовизму" та Ю. Шаповала "Сталінізм і Ук
раїна", в яких поряд із загальною характеристикою судових процесів по так зва
них "Шахтинській справі", "СВУ", "^^аптської^ національної^ центру", "Ж - 
раїнській військовій організації", "Об'єднанню українських націоналістІБ", "Цен
тру боротьбистсьЕОЇ організації", автор наводить прізвища репресованих пись
менників; К. Буревій, О. Близька, О. Досвітнього, Г. Косинки, Д. Фальківсьюго,
A. Крушельницького, П, Панченка, С. Пилипенка, М. Вороного, Б. Вражливого, 
Г. Єпіка, О. Ковіньки, Л. Ковалів, М. Куліша, М. Любченка, Г. Майфега, А. Панів,
B. Підмюгияьного, Є. Плужника, В. Поліщука, П. Филиповича та багатьох інших, 
До когорти репресованих у часи більшовицького режиму належать видатні пред
ставники учсраїнсБіої іульїури, імена яких стали нині символом національного 
вілродяЕння - Микола Хвильовий, Микола Вороний, Микола Зеров, Василь Сіус, 
Василь Бобинський. Характеристиці їх творчого шляху, біографічним відомостям 
про них ірисвятила свої матеріали газета "Літературна Україна", вмістивши
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статті М. Жулинського "Талант, що прагнув до зір" 17 серпня 1990 р., 16 груд
ня 1993 р. - "Він пізнав радість буніу" та Д. Донцова - "Микола Хвильовий"; 
19 квітня 1990 р. статтю М. Жулинського "Коли воскресають палімпсести 
національної іультури" - про В, Стуса; 14 березня 1991 р. статтю І. Ільєнка "Бо
же! За віщо!" - про М. Вороного; 26 квітня 1990 р. - стагпо М. Дубини "Ва
силь Бобинський"; 10 травня 1990 р. - стагпо Б. Брюховецького "Шлях на гол
гофу" - про М. Зерова та ін

Дослідників ісгорико-культурної спадщини повинні зацікавити публікації ма- 
теріюгів, в яких йдеться щю виявлення в різних регіонах 'й:раїни масових по
ховань жертв сталінських репресій. Це, зокрема, відомості про братську моги
лу сотень жителів м. Луганська, виявлену в районі Сучої Балки, опубліковані в 
газеті "ї^ганська гравда" 29 травня 1990 р.; братську могилу жителів м. Києва 
та навколишніх сіл у селищі Биківня - "Кшвська іравда", "Вечірній Київ" 29, 31 
березня 1989 р., "КЬмсомольсюе знамя" 9 жовтня 1990 р.; брахсьіу могшу 
яЕртв регресій недалеко від урочища Триби на східній околиці м. Полтави - 
"Зоря Полтавщини" 5 червня 1990 р.; братські могили жителів с. П’ятихатки 
Харківсьіюї обл. - "Сільські вісті" 28 червня 1990 р.; поховання в урочигці Халя- 
нинське Черігігівськаї обл. - "Радянська З ^ а їн а" 10 сергшя 1990 р.; братсьіу мо
гилу в'язнів Сганіславсмюї в'язниці, закатованих протягом 1939-1941 рр. - 
"Прикарпатська гравда" 2 грудня 1989 р.; поховання в с. Яблуневе Івано- 
Франківської обл. - "Молодь З ^аїн и " 12 липня 1990 р. та ін.

Велика кількість публікаггій висвітлює події доугої світової війни. Переважну 
біігьгшсть з них грисвячено визвольному руту, що виник у західних районах Ук- 
рщни як народний антифашистський та антирадянський З нагоди святїування 
50-річчя Української Повстанської Армії в журналах і  газетах гротягом 1989- 
1993 рр. опубліковано більше 100 матеріалів, основну частину яких ігідготон.лено 
на основі матеріалів, виявлених в архівах СБУ та спогадів учасігиків руху ОУН- 
УПА. В журналах "Київська старовива" (№ 1, 1991 р.; № 1, 1994 р.), "Дзвін" (№ 
28, 1992 р.), "Сгароясигності" (№ 5, 1991 р.); у  газетах "Голос України" (1, 3.07, 
26.06, 5.09,13, 14.10, 3.11.1992 р.; 19.03. 14, 22.05.1993 р.), "За вільну У раїну" 
(18.05, 26.06, 4.08.1992 р.; 22.04.1993 р.), "Літературна Україна" (14.05, 8, 
15.10.1992 р.), "Культура і життя" (1.08.1992 р.), "альськ і вісті" (2, З, 4.09.1992 
р.) вміщено дані, що можуть бути використані як джерело дослідження пам’яток 
історії, гфисвячених ОУН-УПА. Зокрема, газета "Голос ̂ ^ш н и " в номерах від 20 
березня, 5 вересня, 13, 14 живпгя 1992 р. вмістила статті В. Дзьобала "Час руїн 
минає, доба творення настає" та Б. Берекета "Все починалося в ГИддубцях", в 
яких йдеться про створення в лісах Волині в жовтні 1942 р. першого загону 
УПА, нараду керівників пергпих повстанських загонів у липні 1943 р. у  с. Жу- 
равичі Ківергцвського р-ну Волинської обл. та ін. "Культура і життя" 19 грудня 
1992 р. огу'блііувала інформагцю про віакрш тя в с. Старий Угрнгів Калусько- 
го р-ну Івано-Франківської обл. меморіалу Стеггану Бандері та пам'ятного знаку 
на території його батьківської садиби 10 жовтня 1992 р. газета повідомила 
про відкриття в Антонівеггьюму лісі біля с. Антонівка Шумського р-ну Тер- 
ноггільської обл. меморіального комгглексу на честь розмщ еїш я тут штабу УПА.
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у  роки другої світової війни діяло оужівське підпілля. Тільки останнім ча
сом у пq)ioднчшй пресі почали з'являтись публікації, що висвітлюють оіфсмі 
факти цього визвольного руху в УкраМ. Зокрема лурнал "Роз^дова держави" 
в № З за 1993 р. вмістив статтю Ю. Коваліва "Олена Теліга", присвячену діяль
ності видатної української поетеси щодо створення Української спілки пись
менників у  Києві в 1941-1942 рр„ започаткування тижневика "Літаври". За 
антифаїшстську діяльність у лютому 1942 р. Олену Телігу ^ л о  розстріляно у 
Бабиному Яру. В стаггі подаються адреси, де вона проживала, розміщувалася ре- 
дакіця газети.

На сторінках періодики публікуються також матеріали, завдяки яким на
дасться можливість пролити світло на діяльність М ОЛОДІЖ НО-КОМ СОМ ОДЬСЬН)! 

підпільної організації "Молода гвардія" та її керівне ядро, що в останній час ста
ли предметом широкої дисїусії. В щ^блікаціах газет "Правда Украины" від З 
квітня 1993 р. та "Голос кр аїн и " від 19 травня 1993 р. наводяться висновки 
міщюгіонапьної комісії з вивчення історії цієї краснодонської шдпільної ор
ганізації, за якими "Молода гвардія" діяла як молодіжна організація, створена 
Б. Третьякввичем у нювтяі 1942 р. з молодіжних підпільних груп "Зірка", "Серп", 
"Серп і молот", "Молот",

Великі завдання стоять на сучасному етапі перед дослідниками історико- 
їультурної спадщини щодо увічнення в пам'ятках багатьох імен представників 
української н^тси та культури. Періодична преса, на сторінках якої опубліковано 
значну кількість матеріалів, відвфиває широкі можливості для вирішення цього 
питання. На сторінках газет і яурнадів вміщено творчі портрети поетів, письмен
ників, художників, вчених, представників творчої ізетелігенції, які замовщвалися 
^  шельмувалися протягом тривалого часу. Так, газета "Голос України" 25 г^ д - 
ня 1992 р. вмістила інформацію про встановлення меморіальної дошки на місці 
страти у м. Луцьіу 26 листопада 1702 р. уіраїнського письменника, активного 
учасника національно-визвольного руху в Украші у  кінці XVII ст. Данила Браг- 
ковського. В газеті також опубліковано матеріали про українського з^ож ника- 
ірафіка Н. Хасевича (14 березня, З квітня, 22 травня 1992 р.), письменниці 
Б. Рєпніної (4 березня 1992 р.), фотографа-амаїора Г, Чугаєвича (23 червня 1992 р.). 
Газета "Старожитності" вмістила г{^гнтовт етап і про ж ипя та творчість таких 
кдагних представників уіфаїнсью ї культури, як О. Русової - української куль
турно-освітньої діячки, педагога, автора нгуювої концепції створення національ
них дитячих закладів в Украші (№. 11 за 1991 р.), В. Кучабського - вченого-істо- 
{яка, ім 'яяю го зярлию м "український буржуазний націонатст" бу'ло прирече
не на забупя, а його науковий доробок - на паплюження. У  № 5-6 за 1993 р. 
газета вмістила статтю Н.Самсоник "Лицар високої мрії", в якій йдеться про 
Є. Чикаленка-меценага, на нопгга якого видавались майже всі часописи у Києві, 
громадського діяча, учасника українського політичного рузу, сшвзасновника 
таємного Товариства українських поступовців (ТУП), члена Загальної ук
раїнської організації та "Старої громади" у  Києві.

Журнал "Київська старовина", відкривши спеціальну рубрику "Видатні істо- 
|ягчні постаті" (1992, №  3), опублікував статтю С. Заремби "Вчений-просвітитель

147



Іван Фальковський". У  ній наводяться не лише біографічні відомості українсько
го просвітителя, астронома, математика, поета, церковного діяча, ректора Києво- 
М оїилянсьюї академії, але й вказано на численну джерельну базу, викорис
тану автором статті, іфи підготовці цього матеріалу. Цікаві відомості про В. Буд- 
зиновського - громадсько-політичного діяча, історика, економіста, фольклорис
та, доамагурга та прозшка вміщено у журналі "Розбудова держави" (1993, № 9). 
Його ім’я нині залишасться маловідомим широкій громадськості. Пожваний 
Будзиновськийу Львові на Личаківському кладовищі 14 лнггого 1935 р. За часів 
тоталітаризму могилу було зрівняно з землею, а його твори на десятиліття 
відправлені до спецсховищ. П отрете увічнення й ім'я письменника А. Кащенка 
- автора таких історичних повістей, як "Про отамана козацького Самійла Кіпиу", 
"Про гетьмана Сагайдачного", “Над Кодацьким порогом" і багатьох інших творів 
("Літературна Україна" 4 липня 1990 р.) та ін.

Отже, завдяки публікації невідомих до недавнього минулого добірок архівних 
матеріалів, нгукових статей, заміток, підготовлених відомими дослідниками 
історії України, спогадів учасників подій, інформацій з місць подій, періодична 
преса 1989-1993 р. є важливим фактором вивчення різнобічних проблем істори- 
ко-культурної спадщини минулого, увічнення в пам’ятках історії невідомих, за- 
^гтих або навмисне викривлених сторінок історичного розвииу України.
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ГЛАВА Ш . ПАМ'ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ

1. СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖ ЕНЬ  
АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДІЦИНИ

Важю переоцінити аржологічні багатства Украіши. З Ті територією пов'язано 
відкриття всесвітньо відомих археологіяних тульїур і давніх іцівілізацій - 
трипільської їд^льїури, скіфських старожитностей, античних міст, за|^инецької 
та черняхівської культур, пам'яток ранніх слов'ян, носії яких відіграли визначну 
роль в історії народів Східної та Центральної Європи. Європейським рівнем роз- 
витїу відзнатаїась Кшвська Русь.

У процесі археологічних досліджень території Уіраїнн, що тривають близько 
200 років, нагромадилися величезні археологічні матеріали, що є джерелами для 
дослідження як окремих аспектів стародавньої історії, так і для з'ясування гло
бальних соціоїуяьтурно-генетичних проблем, що складають основу світогляду 
сучасної людини. Це, наприклад, проблеми антропогенезу, появи людського 
суспільства, виникнення праці та розвитку виробниіігва, переходу від іщивлас- 
нюючого до віадворюючого господарства, розкладу первісного суспільства та 
формування держави.

Особливу цінність ^хеологічні пам'ятки становлять для тих періодів, де 
відсутня писемна історія. Хронологічні межі археологічних досліджень надзви
чайно пшрокі: від епохи палеоліту (близько 1 млн. років тому) до пізнього серед
ньовіччя (XVII-XVllI ст. Н.Є.). Хоча з огпдду на останні міжшфодні доіументи 
(Лозаннська хартія ЮНЕСКО 1990 р.) можуть бути використані і для пізнішого 
часу.'

Головним координаційним центром української археології є Інсгш^ч архео
логії НАН Уіфайін, якому у 1994 р. виповнилося 60 років. Йому належить іфіори- 
тег у розробці теоретичних і методологічних проблем арзіеолотічної науки, вив
ченні проблем первинного заселення Східної Євроїш, етнічного та соціально- 
економічного розвитку стародавнього населення ІАраїни, історії та культури ан
тичних міст Північного Причорномор'я, вгиогене:у та ранньої історії східних 
слов'ян, історії та культури Ддвньої Русі та її центру - Києва,

На базі Інституту функціонує Н ^ю ва координаїцйна Рада з проблеми"Архе- 
одагія та стародавня історія Уфаїни" (голова - академік П. П. Толочю), що коор
динує розробіу тем з археології та давньої історії У фаіни 28-ми установами 
Національної Академії н ^ к  України, Міністерства освіти. Міністерства культури 
та мистецтв, шдгоговїу дцсертацій, узгоджує та контролює проведення польових 
експедицішшх досліджень.^

Еїюпедиціями Інституту археології досліджено тисячі давніх пам’яток, вияв
лено величезну кількість знахідок, що заповнили його наукові фонди та сховища 
інших археологічних установ, вузів, музеїв України.

Нині нгуковці-археологи плідно працюють як в академічних установах (Київ, 
Львів, Одеса, Сімферополь), так і в університетах, педінсіш утах і заповіщпіках
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(Львів, Херсон, Керч, Донецьк), З'явилися й нові структури (центри, лабораторії, 
малі ігідприємства, кооперативи), що здійснюють археологічні дослідження, по
повнюючи колекції новими знахідками. Популяризацією археологічних пам'яток 
займаються як спеціалізовані археологічні музеї (Київ, Одеса, Керч), так і 
іфаєзнавчі музеї та заповідники. Останнім часом велику роботу в цьому плані 
здійснюють науковці Полтавського центру охорони та досліджень пам'яток архе
ології. В & доробку проведення калькох н^тювих конференцій, організація науко- 
во-іфакгичних семінарів "Охорона та дослігіЯЕНня пам'яток археології Полтав
щини", публікація понад десяти збірок тез доповідей, вцдазвяя серії районних 
довідників пам'яток археології Полтавської обл., збірки нгукових статей "Архео
логічні дослідження на Полтавщині", "Пам'ятки археологи Полтавщини" та ма
теріали ювілейної нгукової конференції до 100-річчя Полтавського к5>аєзнавчого 
музею "Археологія Полтавіцини". Започатковано видання щорічного збірника 
"Козацькі старожитності Полтавщини"* та ін. Подібна робота проводиться в 
Чернігові, Херсоні, Донецьку.

Слід відзначити велику роботу, спрямовану на пошуки пам'яток, з'ясування 
схоронності вже идомих, а також їх дослідження, що проводиться в важній об
ласті у зв'язку з підготовкою багатотомного видання "Зводу пам'яток історії та 
культури України". Це видання має стати найбільш повним інформаційним дер
жавним документом, що місткпь дані про всі відомі нерухомі пам'ятки історії та 
культури, в тому числі й археології, що перебувають або повинні перебувати ігід 
державною ошроною.

Нині, як ншоли в Україні склалася критична ситуація щодо охорони та вико
ристання пам'яток історії та культури Рушуються та ірабую іься аржологічні 
ст^ж н гн о с іі, пам'ятки історії, архітектури, мистецтва. У процесі роздержав
лення та іриватизації існує реальна загроза руйнування пам'яток. Виникає на
гальна погреба в удосконаленні системи їх обліку й охорони. Для цього необхідно 
іфовестн повку інвентаризацію пам’яток, в чому й полягає завдання "Зводу". На 
сьогодні значна кількість пам'яток ще не мають паспортів і не поставлені на дер
жавний облік. Якість пасігортів здебільшого вже не відповідає сучасним вимогам, 
у нкк часто відсутні точки прив'язки, потрібні для нанесення об'єктів на плани 
землекористування. П отрете оперативного вщіішення й питання охоронних зон, 
без чого нема можливості провести роботи щодо визначення межі допустимого 
втручання в зону пам’яток. Тому вкрай необхідна загальнодержавна програма та 
дійове законодавство щодо охороїш історико-культурної спадщини.
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2. ПАМ 'ЯТКИ АРХ ЕО Л О П Ї УКРАЇНИ  

П АМ 'ЯТКИ  ЕПОХИ КАМЕНЮ

Історія населення кам'яного віку території України починається з появи пер
шої лкдини близько 1 млн. років тому й закін^сться в ранньометалеву д о ^ ' 
(TV тис. до н. е.). Це час дитинства людського роду, фізичного розвипу самої лю
дини, становлення її господарства, культури, соціогенезу.

Відвритхя перпшх пам'яток кам'яного віку в Україні відноситься до другої по
ловини XIX сх, ю ли вчитель Лубенської гімназії Ф. І. Камінський виявив пале- 
олітичіу стоянку Гінці на Полтавщшп (1871 р.). Дещо пізніше аналогічні пам'ят
ки досліджено К. С. Мережковськиму Криму, В. В. Хвойюю - в Києві, Ф. К. Бо
втом - у с .  Мізин на Десні.

Ниткові повідомлення про відкриття палеоліхнчних стоянок на ІП, IV, XI, XII 
Археологічних з'їздах, що збіралися в Україні, а також публікації в різних видан
нях сприяли залученню цих пам'яток до тола загальноєвропейських досліджень. 
Від самого яочатку вивчення палеолітичних пам'яток в Уфаїні набрало характе
ру комплексних досліджень, учасниками яких були геологи та палеонтологи 
К. М. Феофілакгов, П. А. Армашевський, М. І. Кришгафович, В. І. Бернадський, 
А. П. Павлов, Г. Ф. Мірчшпс. Участь природознавців в аржологічних досліджен
нях віддзеркалювала розуміння завдань вивчення пам'яток кам'яного віку’ як роз- 
іриггя розвину природи і суспільства

У другій половині та наприкінці XDC ст. було досліджено також перші ме- 
золггичні та неолітичні пам'ятки на Дніпрі, в Криму, на Дністрі та в інших 
регіонах сучасної Уфаїни.

Нині відомо близько 800 палеолітичних і понад 1000 мезолітичних і неолітич
них місцезназюджень, матеріали яких дають можливість виріїшіти ряд питань 
клорії та іульїури населення в період від появи тут людини до III тис. до н.е.‘

Серед найбільш важливих археологічних об'єктів можна назвати всесвітньо 
відому стоянку в с. Мізин Новгород-Сіверсьтого р-ну Чернігівської обл. і в с. Ме
жиріч Канівсьшго р-ну’ Черкасьюї обл., стояшу поблизу с. Добранічівки на
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Київщині, багатошарові стоянки Середнього Подністров'я - Молодова-1 та Моло- 
дова-У, Смячка на Десні, пенерні багатошарові стоянки Криму: Заскельне-Ш, V, 
VI, IX, Пролом - І-ІІ, Ак-Кая - Ш, Красна Балка, Сари-Кая та ін.

Систематинне вивчення велию ї кілью сгі палеолітичних пам’яток дозволило 
виріпшги іштання про часи та шляхи заселення людиною сучасної території Ук
раїни, одержати необхідні дані для характеристики господарства, по^ту, культу
ри давньої людини, соціального ладу давнього суспільства на різних етапах його 
розвипу. Великий внесок у вивчення доби палеоліту в ’йф аїн і зробили 
П. П. Єфименко, М. Я. Рудинський, С. М. Бібіш в, І. Г. Шовкопляс, С. В. Смир- 
нов, В. М. Гладилін, Ю. Г. Колосов, О. В. Бодянський та ін.

Численні матеріали кримських ранньопалеолітичних ігам'ягок, досліджених 
Ю. Г Колосовим у 70-80-х рр. XX ст., дали змогу ввести до наукового обігу цінні 
комплекси пам’ятних іцдустрій (кілька сотень тисяч екземплярів), простежити їх 
технічний розвиток протягом мустьєрської доби (нові знахідки решток неандер
тальців є цінним матеріалом для вивчення проблем еволюції людини), видалити 
й обгрунгуваги аккайську мустьфсьіу культуру, висунути припущення про її ав
тохтонне походження. Спеціалісти порівнюють здобутки кримської палеолітич
ної експедиції з такими ж  шспггабними пам'ятками середнього палеоліту, як пе
чери Т а^ті і  Комб-Треналь у Франції.

Цікаві ндаткові результати дослідження багатошарових палеолітичних стоянок 
Молодова - 1, V, Кормань - IV та ін. у Подністров’ї одержані експедицією під 
керівництвом О. П. Черниша. Матеріали цих стоянок, особливо заішшки 
мустьєрських жител з кісток тварин і гравірована лопатка мамонта, є 
всесвітньовідомими. ̂

Унікальною пам’ятю ю стародавньої історії України є багатошарове місцезна
ходження Королеве Виноградівського р -іу  Закфпатської обл., що протягом бага
тьох років досліджувалось Закарпатською палеолітичною експедицією під 
їкрівницгвом В. М. Гладиліна. На ньому зафіксовано багатометрові відклади суг
линку з сімома виноішими грунтами. Ця товща нашарувань підстелюєгься 
алювієм давньої тераси р. Тиси. У товщі суглинків виявлено 15 ку.іл.турних гори
зонтів, з яких сім належать до ашелю, шість -до мустьєрсьюго часу та два до пе
рехідного періоду від мустьє до пізнього палеоліту. Найдавніший шар датується 
періодом гюнцшго льодовика (близьш І млн. років тому). Королевське місцез
находження не має собі рівних не лише в Укршні, але й  у  більш широких тери
торіальних межах. Сграгафікований характер пам'ятки, унікальва повнота пред
ставленої тут іульїурно-хронологічної колонки ашельського та мустьєрського ча
су, масовість зібраних юлекцій крем’яних виробів, нарешті її розгашушання в ге
ографічному центрі €!вропи, на стику двох палеолітичних ареалів - централь- 
ноєвропейсьюго та східноєвропейського - все це робить Королевське місцезнахо
дження опорною пам’яткою для вивчення ігалеоМту південно-західної частини 
Євроїш. З відкриттям цієї пам’ятки з'явилася рідкісна можливість простежити 
еволюцію техніки обробки каменю культурно єдиного ранньопалеолітичного на
селення протягом довгого відрізіу часу - від давнього ашелю до мустьє, а далі - 
від мустьє до пізнього палеоліту,’
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Вагомі результати одержані й у дослідженні доби мезоліту - важливого в 
історії людства періоду, пов'язаного з початтавими ступенями відтворюючого 
господарства.

До відомих мезолітичних пам’яток 'і^раїни належать багатошарові стоянки в 
іфиму - Шан-Коба, Фатьма-Коба, Таїш-Аїр, Сюрень-П, Кукрек, Фронтове, Ласпі- 
VII та ішш, досліджені Г. А. Бонч-Осмоловським, С. М. Бібішвим, Д  О. Крайно- 
кнм, Ю. Г. Колосовим, Д. Я. Телегішш. Важливі відкриття зроблено й у Над- 
поріжжі, де розкопано великі могильники побли^ сіл Волоське (В. М. Данилен- 
ю ) та Василівка (А. Д. Столяр, Д. Я. Телегін). Численні мезолітичні стоянки ви
явлено та досліджено на Волині, Кшвсьввму Подніпров'ї, Лівобережжі Дніпра, на 
Поділлі, Подністров'ї, Закарпатті; Нобель, Кудлаївка, Пісочний Ров, Минівський 
Яр, Воронів, Молодова, Оселівка, Кам'яниця та ін.

Важливим здобутюм української археологічної н^тш  стало відкриття та 
;юсіпдження в Подністров'ї, Надазов'ї та Криму оригінальних могильників 
м^іупольського типу епохи неоліту - Маріупольського, Микільського, Ли- 
согірського, Вовнизького, Васизгівського, Дереївськоіо та ін. (М. О. Макгфенко, 
А- В. Добровольський, Д. Я. Телегін). Крім могильників у південних районах Ук
раїни досліджено ц и ^ серію багатих на знахідки неолітичних стоянок - Собачки, 
^ зь к и . Бондариха, Ссфвань, Микільська Слобідка, Віта Литовська, Гриві, Пус- 
іннка, Поіорілівка, Гришівка, Лисогубівка та ін.

Вивчення великої кілью сті неолітичних пам'яток дозволило виділити окремі 
археологічні культури та Еультурно-історичні області, простежити процес пере
х о д у  неолітичного населення до відтворюючих форм господефства - сготарсгва та 
землеробства. До дослідження цієї проблеми доклали багато зусиль вчені 
М. О. Макаренко, О. В. Добровольський, М. Я. Рудинський, В. М. Даниленко, 
Д  Я. Телегін, В. І. Нєприна, Л. Л. Залізняк та ін.

Найновіші етноїультурні ро;фобки з кам'яного віку, шдЕфішіені польовими 
відкриттями останніх років, дозволили багато в чому по-новому ні,дійти до 
розв'язання іфоблем первісного заселення людиною території України. Процес 
цей бере початок принаймні з кінця раннього ашелю, з часу міндельського зле
деніння близько мільйона років тому і засвідчений найдавніпшм вамігаексом 
знахідок Королевського місцезнаходження на іфайньому заході Украши. Не ви
ключено, що на цьому етаїгі люди в процесі розселення щюникли й далі на схід - 
у Південно-Східне Приазов'я.“

Вивчення остеологічного матеріаіу мезолітичних і неолітичних могильників 
(Г. Д  Дебец, Г, С. Кондукгорова, Г. П. Зіневич, І. Д. Потєхіна та ін.) відкривають 
великі можливості для розуміння антропологічного складу населення цих 
періодів, встановлюється, зокрема, факт зміни населення іф и переході від ме- 
золііу до неоліту, коли популяції з помітними рисами середземноморських типів 
витісняються племенами пізньокроманьйонсьжого складу.

Дослідження знарядь праці, фауністичних решток на пам'ятках кам'яного віїу 
вказує на поступовість іфоцесу розвитку господарства насежння в епоху пале
оліту, мезоліту та неоліту. Відзначаються також локальні особливості у формах
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ведення господ^)ства, об'єктах полювання. Важливих успіхів досягнено у вив
ченні питань домобудівництва та планування давніх поселень на матеріалах 
Мізина на Десні, Межиріча на Дніпрі тощо (І. Г. Шовкопляс, І. Г. Підоплічко). Не 
обійдено в новітніх теоретичних розробках і дужтвне життя населення іраю . Хре
стоматійними стали зображення розмальованих вохрою йсток мамонта з 
МЬинського шзньопалеолітичиого поселення, що довгий час розглядались як 
твори декоративного мистецтва та іфедметн нез'ясованого культу. С. М. Бібіков 
заіфопоїцгвав їх нове оригінальне тлумачення як найдавніших ударних інстру
ментів, що Еишрисговувались в обрядових святах.’ Це сміпиве припущення 
підтверджено скрупульозним аналізом знахідок та етнографічними п^алелями. 
Воно збагатило наші уявлвішя про інтелект і духовний світ палеолітичної люди
ни.

Пам'ятки епохи енеоліту-бротізи поширені на всій території України й охоп
люють період ГУ-П тис. до и е . У  дореволюїцйний період пам'ятки епохи бронзи 
майя® не вривертали уваги археологів - скромні вироби цього періоду затьмарю
валися трипільською розписною керамікою та скіфським зодатом. Лише з появою 
укршнської школи археологів, які групувалися тшвколо Всеукраїнського архео
логічного комітету, відаілу антропології АН України та ряду музеїв, започаткова
но особліший і важливий період у вивченні доби енеоліту та бронзи. Значною 
мірою цьому стфияла діяльнісгь визначного вченого, академіка П. П. Єфименка, 
який справедливо відзначав, що без втшчення епохи енеоліту та бронзи на тери
торії Укршни, давня історія Східної Європи не може одержати повного й 
об'єктивного висвітлення.

Безсумнівним і  вражаючим показником сучасних успішних досліджень 
пам'яток епохи енеоліту-бронзи є той факт, що в дореволюційний період на тери
торії України дуло відкрито лише п'ять археологічних культур цього періоду, а за
раз &  виділено близько сорока. Найбільш відомі серед них; трипільська, середнь- 
осгогівська, дшіро-донецька, ямна, кемі-обинська, підкарпатська, східнотпш- 
нецька, комарівська, катакомбна, зрубна, інгульська, чорноліська, бонда- 
рихінська. Досліджено сотні поселень і тисячі поховань, що є значним внеском 
до фактологічної бази аржологічної науки. Велику роботу у поповненні архео
логічної бази для дослідження пам'яток енеоліту-бронзи особливо у степовін 
смузі З ^ а їн и , де розкошей проводяться найштенсивніше, здійснили ново^довні 
експедиції - Запорізька (В. І. Бідзіля, В. В. Огрощенко), Миколаївська (О. Г. Ша
пошникова, В. М. Фоменко), Херсонська (А. І. Кубишев) , Краснознаменська 
(Г. Л. Євдокимов). Отримані матеріали з районів ново^дов дозволити виділити 
та охарактеризувати практично всі прояви степового енеоліту (IV - перша поло
вина Ш тис. до н.е,).

Центральне місце серед енеолітичних культур належить давньоземлеробській 
трипільській культурі.

у  1993 р. вишвнилося 100 років з часу відкриття в УкраМ археологічних 
пам'яток трипільської культури В. В. Хвойюю, що є одним з найбільших здо
бутків археологічної науки рубежу ХІХ-ХХ ст. і давно увійшло до всесвітнього
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фоїц^^ історичних відкриттів епохи "дитинства перших цивілізацій".

Триігільська культура вважається однією з стійких іультурно-господарських 
стародавніх структур, що розвивалася безперервно протягом 1500 років. Це ста
вить п пам'ятки до ряду найважливіших джерел для вивчення стародавньої історії 
не лише Європи, а й  усього стародавнього світу.

Пам'ятки трипільської культури залишили найдавніїпі землеробсько-ско
тарські племена, що сформувалися на основі иізньонеолітнчних племен басейну 
Дністра та Південного Бугу під значним впливом землеробських цивілізацій 
Близького Сходу та Середземномор'я. Високий рівень історичного розвитку 
носіїв трипільської культури визначається, насамперед , такими епохальними до
сягненнями, як освоєння міді, впровадження орного землеробства з використан
ням ТЯГЛОЮ! сили тв£фин І іультивування майже всіх відомих нам видів злаків, 
розведення домашніх тварин, вхфовцтіження гончарного виробництва тощо.

Історична важливість пам'яток трипільської культури полягає не лише в тому, 
що вона має найбільшу серед енеолітичних культур Європи територію поширен
ня, але й у тому, що вона нантакзує з двома культурно-історичними регіонами з 
різними наїфямками розви ту  господарства у стародавньому світі - "землеробсь
ким" Південно-Східної Європи та "сштарським" великого поясу степів Євразії.

Історія вивчення иам'ягок трипільської культури має вікову історію та пов'яза
на з іменами відомих українських археологів В. В. Хвойки, Б. Р. Штерна, 
М. Ф. Біляшівського, М. Я. Рудинсьвзго, Т. С. Пассек, С. С. Маїури, Є. Ю. Кри- 
^вського. Ьшю справу продовжили в повоєнні роки С. М. Бібіков, К  К. Черниш, 
Т. Г. Мовша, В. Г. Збенович, М. М. Шмаглій, В. О. Круц, О. В. Ц вектаін.

Нині на території У ^аїни  за даними розвідок і розкопок зафіксовано понад 
тисячу поселень трипільської культури. Найбільш відомі серед них епонімне 
Тригшгая, Коломишщина - 1, Бернашівка, Лука-Врублівецька, Ленківці, Содонче- 
ни - 1, Доброводи, Веселий Кут Майданецьке, Тальянки та ін. Значним досягнен
ням сучасного розвитку трипіїшязнавства є відкриття в 70-х рр. з допомогою ае- 
рофотозйомок, геофізичних розвідок та розкопок поселень-гігантів - "протоміст", 
що маля чітке плаїуваннн "колами" та складку архітекоуру одно-, двоповерхових 
(чи навіть триповерхових) будівель. Поселекшя зайш ли величезні території. На- 
і̂ кшиюд, посежнкш біли с. Тальянки займало шюшу 450 га, Майданецьке - 270 га, 
Д офою ди - 250 га. За підракукшами їх дослідників (Шмаглій М. М., Круц В. О.) 
кількість залишок будівель на них досягала від 1470 до 2700, а чиселькгість меш
канців могла бути від 8000 до 15000 чол.*

Досяідяувалися й поховальні пам'ятки, представлекгі ірунговими та курганни- 
мн могилькшками (Вихватшщі, Уйатово, Маяки, Чапаївка, (Гофішка, Бфасний 
7&іір та ін.).

Землеробський характер діяльності трипільсьшго населення, пов'язані з цим 
іульти, віруваїшя, ідеологічкп уявлеіпія знайшли яскраве втілення в творах мис
тецтва та побутових речах, перш за все, в кераміці. Гликгана атропозооморфна 
Езастіжа, а також посуд, у великій кількості здобутий при розкопках поселекіь, 
красномовно свідчать про велику майстеркгість тодіпшіх гончарів, які володіли
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знаюіям технологи та високим художнім смаком. Орнаментальні засоби 
трипільських посудин, їх сюжетна основа, відбиває, насамперед, землеробський 
характер економіки. Вони розвивалися та винористовувалнся осйим населенням 
лісостепу аж до часів існування слов'янських тультур, а деякі дослідники вбача
ють їх навіть у сучасній етнографи.

Крім тришльсьїзої жульт5фи до мідного віїу  належать ще кілька іультур зем
леробсько-скотського населення; тиська Закарпаття), грибовицька лендельсь- 
ка, лійчастого посуду, гулястих амфор (Пршафпатгя), середньостогівська іульту- 
ра (басейни Дніпра та Сівсрського Дінця), я іу  вважають безпосередньою попе
редницею велию ї яганої культури (друга пол- ПІ тис. до н. е.). Ключовою пам'ят
кою для вивчення історії та вуяьтури давньоямних племен є Михайлівське посе
лення - фортеця у Х со н сь к ій  області (О. Ф. Лагодовська, О. Г. Шапопшикова, 
М. Л. Макаренич), що виконувало функції великого межпдемінного центів^. Його 
матеріали докорінно змінили уявлення про економіку та рівень вультури ско
тарських племен. Довгочасність проживання на одному місці, кам'яні оборонні 
споруди, численні житла на кам'яних фундаментах, культові будови, ш йстерні - 
все це не залишає ніяких сумнівів в осілості та високому рівні культури ямних 
племен.^

Курганні поховання цієї культури відомі в районах України, зокрема в 
дніпровськоку Надпоріжжі і на Нижньому Дніпрі, на р. Молочній і в басейні 
Сівсрського Д інця, у степовому Криму та ін. (курган Сторожова Могила, де впер
ше для ямної культури виявлено залишки воза, кургани поблизу сіл Софіївка та 
Костянхинівка на р. Інгул та ін.). У  похованнях курганів ямної культури інколи 
^стрічаю ться великі кам'яні антропоморфні стели, що схематично передають 
фігуру людини. Відомі поховання й у безіурганних грунтових могильниках (Ко- 
дак, Капулівка, Михайлівка, Благовіщенка та ін.).

Д^уга половина епохи міді - бронзи (від початку П до початку І тис. до н. е.) 
представлена пам'ятками більше ніж ЗО археологічних культур. Серед ю к : куль
тура шнурової кераміки (поселеюш Майдан Моквинський, Ставок, Стеблівка та 
ін.), тпшнецьЕО-номарівська (Пустинка, Сосниця, Неслухів, Комарів та ін.), куль
тура багаговалиювої кераміки (Пухівка, Підгірці, Кічкас та ін.), білогрудівська 
(Райки, Пщюіів, Гайсин та ін.), бондарихінська (Скуносово, Ніцаха, Бондіфиха 
та ін.), білозірська (Плавні, Усатово, Василівка та ін.), зрубна (Зливки, Комипу- 
вахата ін.). Под альший перелік культур і пам'яток ц ій  доби можна % ло б продов- 
яувати, але і з наведеного вище помітна їх  розмаїтість, численність і поши- 
рекгість. Здобутий матеріал характеризує, перш за все, степові племена енеоліту 
та доби бронзи вже як осіле населеїшя, що займалося орним землеробством, 
висівало пшеницю, ячмінь, овес, просо, використовувало всі основні види до
машніх тварин, володіло колісним транспортом, використовуючи тяглову силу 
тварин (на території України відомо близько 100 випадків знахідок коліс).® Ук
раїнськими археологами висловлена й успішно розвивається думка про те, що 
такі важливі досягнення в області господарства, як нриручеїшя ю ня, винахід во
за, внюристашія верзювих коней, пов'язане зі степовими просторами Північного 
Пріиорномор'я.®
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Значна увага приділяється вивченню ід^льтур доби бронзи в лісостеповій зоні 
України, що мають велике значення для проблеми етногенезу слов'ян і балтів 
(Артеменвд 1 .1., Тереножкін О. І ,  Березанська С. С., Шарафутдінова І. М., Чер- 
няков І .Т). Так, С. С. Березанська загфопоі^гвала створити етнічну кгдпу 'Йфаїни 
для П тис. до н. е., коли спостерігалася взаємодія праслов'янських та індоірансь
ких племен.

У ре^льтаїі широких досліджень пам'яток епохи енеоліту - бронзи нагромад
жено чималий матеріал про розвиток економіки населення ц іа  доби. Ці матеріали 
представжно майстернями, виявленими на поселеннях, шахтами для добування 
кременю та мідної руди, скарбами крем’яних і бронзових виробів, похованнями 
ремісників. Краще інших щ ю сте^сться металургійне та кремнедобувне, кос
торізне та ткацьке ремесла. Деякі з них сформувалися ще в енеоліті, інші, насам
перед, метазщиійні ремесла - в епозд? бронзи.

Джерелом для вивчення питань сощальної організації суспільства, торгово- 
економічних і їультуршйх зв'язків населення є поховальні пам'ятки. Прикладом 
таких є Гордіївський могильник пізнього періоду бронзового віку у Вінницькій 
обл. Невисокі насипи курганів ледь помітні тепер на місцевості та, мабуть, і 
раніше БОНИ не були дуже великими. У похивальному інвентарі особливу увагу 
привертають високохудожні ювелфні вироби ХІУ-ХШ ст. до н. е., що відносять
ся до речей особистого вбрання. Це - багатосігіралеві бронзові наручні-браслети 
з нанизашшн на них шумовими кільцями, великі булавки - застібки з складними 
5ф8стоподібними відростками для одягу, ножі досконалої форми. Вироби вража
ють складністю технічних засобів виготовлення. Разом з бронзовими знайдено й 
золоті прикраси; масивні багагостралеві браслети з концентричними завигкаьш 
на кінцях, рубчасті браслети, скроневі кільця, широкі браслети з виступаючими 
канелюрами, набори ажурного намиста із золота та бурштину. Могильник погра
бовано ще в давнину й  зозюті та  бронзові речі - це тільки залиппки. Поховання, бе
зумовно, належали представникам заможної верхівки.

Відзначаючи ре^льтати досліджень духовної культури, необхідно пам'ятати, 
що джерела з цієї теми взагалі обмеж ні, а зміст ідеологічних уявлень в епоху 
енеоліту -бронзи порівняно з попередніми епохами, безсумнівно, став 
складнішим. На території України в енеоліті н а^л и  поширення два явища, 
пов’язані з глибокими змінами у світогляді ст^давн ього  населення Українй. По- 
перше, невідома раніше форма поховань - кургани, і по-друге, обряд трупоспа- 
жнна. З'ясутати суть цих явищ - завдання майбутнього, хоча дещо вже зроблено. 
Так, наприклад, багато років кургани розглядалися як звичайні насипи з землі чи 
каменю. Осташгім часом кургани розгапуюгься дуже старанно, з максимальною 
увагою до їх  структури, в ре^льтаті чого зроблено цікаві спостереження. Стало 
очевидним, що багато курганів якийсь час стояли "відкритими" й практично яв- 
пяш  собою культові місця, в ряді випадків це були величезні споруди, обнесені 
кам’яною чи дерев'яною огорожею - кромлежм, ровом або валом. Майданчик, на 
яюму потім ЕІд^валися поховання, раніш готувався, очищався, обпалювався, об
мазувався глиною. На ньому спорудяутвалися вівтарі, ставилися антропоморфні 
стели, підводилися дороги. Іноді все це перекривалося шатром або навісом, лише
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через деякий час зводився насип. Так реконструюють у наш час кургани
А. А. Формозов, А. О. Щепинський, О. Г. Ш ашшникова, Ю. О. ПІилов, В, В. От- 
рощенш, С. Ж. Пустовалов і багато інших вчених. ЦЬфокі розкопки пам'яток 
епохи енеоліту - бронзи спростували думіу про те, що культові будови трапля
ються рідко, що вони споруджувались лише на деяких поселеннях. Факти 
свідчать, що практично на кожному поселенні ісіувало спеціально відведене 
місце, ^дова чи приміщення, де відбувалися культові церемонії.“

Матеріали розю пок дають можливість передбачати існування в енеоліті та 
бронзовому віці розгалуженої релігійної системи і, зокрема, великої кількості 
іульїІБ. Головне місце займають обряди календефного тщжлу, важливі як для зем
леробів, так і скоіщ)ів. Чітко простежуються культи сонця та рослин. 5^рактер- 
ним для даної епохи стає культ житла та домапшього вогншца, культ предків.“

Пам'ятки раннього залізного віку (скіфсько-сгрматський періоді - охоплюють 
період від УШ ст. до н. е. до IV  сг. н. є. Ця доба позначена появою на грені історії 
нових етнічних утворень, які стали безпосередніми предками сучасних ндродЬ 
Європи. Початок раннього залізного віїу  на території України пов'язаний з ви
никненням найдавніших великих племінних союзів і ранньокласових структур і 
рабовласницьких держав (Кіммерія, Скіфія, античні міста Північного Причорно
мор'я), появою перших писемних відомостей про південну частину сучасної % - 
раїни. Але основними джерелами вивчення цього періоду є археологічні пам'ят
ки - поселення, городища, міста, культові споруди, кургани. Останні здавна при
вертали увагу дослідників, з них власне і розпочалося щіхеологічне вивчення 
причорноморських степів. Особливе місце серед пам'яток степової Скіфії посіда
ють великі кургани вищої скіфсьшї знаті, за якими здавна закріпилася назва 
"цфських". Незважаючи на порівняно незначну їхню кількість, саме вони протя
гом багатьох десяткріч залишалися чи не єдиним джфелом для вивчення історії 
скіфського населення. Такого виключного значення в джерелознавчій базі скіфоз- 
навства "царська" кургани н а^ли  не випадково. Являючи собою справжні скарб
ниці матеріальної іульїури скіфського суспільства та відбиваючи найяскравіші 
риси його соціального ладу, економіки, звичаїв, ідеологічних і релігійних уявлень 
вони, завдяки свош розмірам, до того ж  і  збереглися набагато повніше, ніж ма
сові поховання інших верств скіфського населення, зруйновані грабіжниками ба
гатьох історичних епох, хоча пограбування не поминуло й  перші.

Дослідження курганів скіфської знаті у Північному Причорномор'ї розпочало
ся ше у ХУШ ст. У 1763 р. геїЕрал-губернатор Новоросійського краю О. П. Мель- 
гунов в Литій Могилі поблизу Єлісавспрада виявив значний набр скіфських ре
чей. Пізніше було розкопано іурган % ль-Оба поблиіу Керчі (1830 р.), Олексаїзд- 
ропо,тьський курган на Катеринославщнні (1852-1856 рр.). Початкова доба у 
дослідженні курганів вищої скіфсью ї знаїі пов'язується з іменами І. Є. Забєліна 
та М, І. Веселовського. У 1859-1861 рр. І. Є. Забєлін розкопав ряд могил, серед 
яких шість належали знатним скіфам. Це кургани; Гермесів, Красноіутськин, 
Гостра Томаківська Могила, Близшщя Томаківська, Кам'яна Могила. Вінцем 
досліджень вченого стали розкопки одного з найбільших і найбагатших 
скіфських курганш - Чортомлика, на іравоку березі Дніпра, проведені ним у
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1862-1863 рр. Виявлені тут дві іробниці, до однієї з яких відносилося 12 поховань 
юней з двома "конюхами", збагатили не лише видатними творами антич
ного мистецтва, але й неперевершеними матеріалами з багатьох питань етно
графії та історії Скіфії.

Серед їургаш в, розкопаних М. І. Веселовським, зазначимо найбільш відомі: 
Д ії^  Могилу, О іуз на Херсонщині, Чміфеву Могилу, Лемешеву М огшу та Соло- 
ху на Запоріжжі Славнозвісний курган Солоха (висота 18 м) є четвертим з п’яти 
найбільших скіфських іурганів (крім названих вже Олександрополя, Чортомлн- 
ка, Оіуза. До них належить ще нерозюпана Нечаєва Могила).

Підсумок дореволюційного вивчення скіфських старожитностей Нижнього 
Подніпров’я підведено у фундаментальних працях М. І  Ростовцева.“

У перші пореволюційні десятиріччя основіу увагу  ̂скіфознавців було спрямо
вано на дослідження іурганів рядового насежшш, пошуки та розкопки поселень 
і городищ. Ре:ультати цих робіт дали змогу відтворити історію скіфського 
суспільства, його соціально-економічшгй устрій та побут. Важливе значення для 
згаданих аспектів мали дослідякння відомого Кзм’янського городища кінця V - 
початку Ш ст. до н, е. в Нижньому Подніпров'ї поблизу м. Нікополя. Його розкоп
ки було здійснено у 1938-1949, 1945-1950 рр. експедицією тгід керівництвом 
Б. М. Граизва - одного з найвизначніших вчених сйфолоіів. Площа городища ся- 
гата 1200 га і за розмірами ця пам'ятка поступасться лише Більському городину. 
Вчені трактують його як ремісничий, торговельний і адмигістративний центр сте
пової Скіфії. Поблизу городища існувало кілька відкритих поселень, де виявлено 
залишки мегаїургшного та ковальсьіюго виробництва. Очевидно, на випадок не
безпеки їхні мешканці жвалися на території городища, тому значна частина його 
була вільною від забудови.“

Найбільшим великим городищем Східної Європи скіфського часу є Більський 
укріплений шмплек:, розташований поблизу впадіння річки Суха Грунь у р. Вор- 
сх.’у ' на Полтавщині Загальна його площа сягає 4020 га, протяжність оборонних 
укріплень -25200 м, при цьому висота ващ' місцями становить 7,5-9 м, а глибина 
ровів - 5,5 м. Це була могутня фортеця, укріплена ровами, валами та дерев'яними 
стінами, що об'єднували три городища: Західне, Східне, Куземинське та дев'ять 
великих відіфитих поселень. У результаті багаторічних розкопок Біпьсьюго го
родища (1958-1984 рр.) професором Харківського університету Б. А. Шрамюм 
тут виявлено залишки різноманітних майстерень і виробництв, велике святилище 
з жертовниками та чималою кількістю іяиняиих сіульшурок, пов'язаних із зем
леробським іультом. Враховуючи наведені факти, а також значне скучиення на
селення на городищі, чисельність якого могла ^ т и  40-50 тис. чол., і передбачаю
чи досить високий рівень розвитіу суспільних відносин, автор ДОСЛІДЖеЗЕВЬ трак
тує його як місто Гелон на землі будшгів, описаний Геродотом.'" Ншгі Більське го
родище та об'єкти, що його оточутоть (поселення, кургани), досліджує ук
раїнсько-німецька експедиція (В. Ю, Мурзін, Р. Ролле).

Добре відомими городиїдами скіфського часу в Україні є Пастирське 
іТ. Т. Ковпаненко), Хотівське (Є. Ф. Покровська, Є. О. Петровська), Басівське,
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ШиряєБСЬке (В. А. Ільїнська). Особливо слід відзначити повністю досліджене 
Трахтемирівське городище на Дніпрі (Г. Т. Ковпаненко) та Неаполь Скіфський в 
околицях м. Сімферополя, що на рубежі III та П ст. до н. е. став столицею пізніх 
скіфів.

На початку 50-х рр. ^ л о  поновлено дослідження великих іурганів скіфської 
аристократії, що вивчались ще до першої світової війни. У 1954 р. під 
керівництвом О. І. Тереножкіна ^ л о  розкопано Мелітопольський курган, де ви
явлено дві пограбовані, але все ж  надзвичайно багаті гробниці, а також могилу з 
похованням двох коней. Саме з урахуванням досвіду цих розкопок %ло сформо
вано основи методики ДОСЛІДЖЕННЯ іурганів із розвиненою системою підземних 
поховальних споруд з виюристанням навичок праці та оснащення шахтарів: 
обов'язкове кріплення підземних споруд, безпосередня участь професійних 
робітників-підземників. Значення цих робіт для скіфології важко переоцінити як 
і саму діяльність О. І. Тереножкіна, який протягом ЗО років очолював досліджен
ня пам'яток залізного в іїу  в Інституті ^хеології НАН України, створив шко;у 
кшвської скіфології, нині провідної у державах Східної Європи, виховав велику 
групу фахівців з археології скіфського та передскіфсьюго часів.

Видатним ДОСЯГНЕННЯМ вітчизняної археології стали розкопки іурганів: Гай- 
манова Могила в Запорізькій обл., проведені під керівництвом В. І. Бідзілі у 1969-
1970 рр.. Товста Могила на околиці м. Орджонікщзе Дніпропетровської обл. у
1971 р. під їЕрівництвом Б. М. Мозолевського та завершення розкопок іургану 
Чоргомлик, що став еталонною пам’яткою для групи пожвань вищої сікіфської 
аристократії. Оскільки його було да повністю дослдзжено І. Є. Забеліним у 1862- 
1863 рр., а здобуті матеріали викликали жваву дисіусію, постало питання про йо
го додаткові аржологічзт розкопки. Вони були проведені спільною експедицією 
Інституту ^хеології АН к р а їн и  (Б. М. Мозолевсьісий -1981 р., В. Ю. Мурзін - 
1983-1986 рр.) і Німецького науково-дослідницького тов^иства у  Бонні (Р. Рол- 
ле). у  результаті цих робіт досліджено стратиграфію курганного насипу Чортом- 
лика, що являв собою достатньо складну та добре сплановану споруду, з'ясовано 
взаємозв'язок поховальних споруд між собою. Тепер з певністю моясна сказати, 
що п'ятикамерну центральну гробницю Чоргомлика, складна конструкція якої не 
має прямих аналогів серед інших поховальних пам'яток степової Скіфії, не
обхідно розглядати як єдину пожвальву споруду для пожвання скіфського царя, 
якого супроводжували пожвання в камерах-нішах, у тому числі й пожвання "ца
риці". За багатством і розкішшю пожвального інвентаря, виявленого в різних 
приміщеннях центральної гробниці, ця справді царська могила не має ріввоах се
ред інших курганів Скіфії.

Знахідкою століття є всесвітньо відома золота пектораль, виявлена Б. М. Мо- 
золевськиму іургані Товста Могила в 1971 р. ІВд 9-метровнм насипом знаходи
лися дві камери, одну з яких - центральну - було пограбовано, а інша бокова - 
уціш ла В дромосі центрального підземелля знайдено не помічене грабіякннками 
золоте царське наїруддя - пектораль (рубежу V-IV ст. до н. е.) з трьома ярусами 
різноманітних зображень: боротьби коня з грифонами, леопарда та лева з каба
ном і оленем, скіфів за пошиттям )утряного ритуального вбрання та доїнням
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вівці, рослинного орнаменту. Ця знахідка визнається як один із найвизначніших 
творів світової торевттпси.

За цикл робіт у галузі скіфологїї, зокрема монографії "Товста Могила" (1979 р.), 
"Скіфський степ" (1983 р.), "Мелітопольськіш їурган" (1988 р.) та багаторічні по
льові дослідяжння Борису М иколайович Мозолевськоіч в 1993 р. було іфисуд- 
ж н о  Міжнародну премію "Золотий Скіф" (посмертно).

З плином століть у степах України скіфів змінили сармати, які існували до 
епохи великого переселення народів і разом з іуннами брали участь у розгромі 
Римської імперії. Майже єдиним типом с^матських пам'яток в Україні є курга
ни, иоппфені насамперед у Сгепу-Лісо степу, але розсіяні практично по всій тери
торії напюї країни, за винятком Карпат і Полісся.

Для вивчення сарматського періоду (П ст. до н. е. - IV ст. н. е.) важливе значен
ня мали розкопки городища та могильника поблизу с. Золота Балка 
(М. І. Вязьмітіна), окремих мопшьників на Дніпрі та р. Молочній. Багате похо
вання виявлено у Ногайчинськоіч кургані в Криму (А. О. Щепинський). Унікаль
ним є поховання представниці "царського дому" 1 ст. н. е. в Соколовій Могилі на 
Південному Бузі (Г. Т. КЬвпанєнко). Її одяг і покривало, виготовлені з прозорого 
серпаш у та червоного шовку, прикрашали кольорове намисто, золоті бляшки, 
гаптування золотом. Археологи знайшли голошшй убір, прикрашений коштов
ним камінням, три низки намиста, сережки, браслети, персні, коштовні щтедметк 
туалету, культові посудини, амулети, статуетки, бронзове люстерко із срібним по
золоченим держаком, багато інших речей. Всі щ  предмети позювального інвента
ря походили з Близького та Далекого Сходу, автичішх міст.

Окреме місце серед пам'яток сарматського періоду займають 16 тородшд, роз
ташованих по берегах Дніпра від Ніюподя до Херсона (Гаврилівка, Золота Балка 
та ін.). Це були міцно уіфіппені посе.лення міського типу, з кам'яними буданками, 
різними господ^юькими спорудами, вуличним плануванням. Городища складали 
господарську округу (хору) Ольвії, %ли заселені, як свідчать їхні некрополі, 
змішаним населенням (елліни, скіфи, саршти, слов'яни, фракійці), залежали 
якийсь час від скіфського царства в Криму й  припинили своє існування з почат
ком великого переселення народів.

У IV ст. н. е. заверлується остання доба ст^одавнього мшулого - ранній 
залізний вік, в історії населення тогочасної України. Це ^ л а  разом з тим і остан
ня епоха економічного та сощально-політичного домінування степового населен
ня в супфницгві за поєднання ресурсів Стету' та Ш состеїу. Надалі центр життя 
перемістився на Захід до землеробсько-ремісничого Лісостепу і прогрес у  цілоьгу 
забезпечувало поєднання ресурсів Лісостепової та Поліської зон. Поява інозем
них писемних свідчень про життя стародавнього населення уі5)аїнських земель 
здійснила переворот у  відтворенні історії наших предків, надавпш їм потужного 
імпульсу. Дослідження античних пам'яток Північного Причорномор'я започатку
вали історію вітчизняної археології. Розкопки всіх чотирьох центрів поширення 
античної культури в Північному Причорномор'ї - Тіри, Ольвії, Херсонеса та Бос- 
пора, а також ряду менпшх грецьких полісів та їхньої хори, дали надзвичайно ба-
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гагий і різноманітний матеріал не лише для висвітлення излонізаційних процесів, 
але й для історії давнього населення України. На заключному етапі грецької ко
лонізації Півдня України зав'язалися відносини з ріанніми слов'янами.

Вивчення пам'яток античної культури на території України почалися ще на
прикінці XVIII сг. Це були ві:^альні обстеження, викладені в загальних описах 
Північного Причорномор'я П. Сумароковим, П. Палласом, Г. Келером, І. Мурав- 
йовим -Апостолом. У 1801 р. перші археологічні розкопки в Ольвії проводші 
інженер-генерал П. К. трохи пізніше розпочинаються розюпки побли
зу Керчі й у Херсонесі. З кінця XIX ст. розгоріулися систематичні розюпки трьох 
найбільших античних міст-держав та їхніх некрополів на території 'України - Бе
резані та Ольвії (Б. В. Фармаковський, Е. Р. Штерн), Херсонесу (Одеське тов^в- 
ство старожитносгей; К. К. Костюшко-Валюжинич, Р. І. Лепер), Паніікапеї 
(К. Є. Думберг, В. В. Шнорпіл), курганів Боспорсьиого царства.

Широкого розма?у набули археологічні дослідження античних пам'яток Укг 
раїни у післнреволюційшш період, особливо в повоєнні роки, з вию ристанви 
досконаліших методичних засобів, закладених ще Б. Ф. Фармаювським, розгор 
нудися гщю-археологічні дослідження.

Основними проблемними напрямками у вивченні античної тематики ^ 
дослідження особливостей матеріальної та духовної культури населення антич
них міст Північного Причорномор’я, юмплекске вивчення античної держави ■  
відношенню до двох його основних об'єктів - міста та сільської округи, ії стр -̂в- 
тури.

Особливо успішне виюнання цих завдань простежується на матеріалах розші 
пок Ольвії, розпочатих ще в минулому столітті, поновлених видатним вченим і
B. Фармаювським (1896, 1901-15,1924-26), Цю справу продовжив кого учень 1 
М. Славін, під керівництвом яю го довгий час (1934-1971 рр.) працюваа 
Ольвійська експедиція. З 1972 р. по теперішній час її очолює член-юреспоцдея 
НАН України завідувач сектору античної археології Інститут археології Укрйх
C. Д. Крижицький.

Багаторічними розкопками Ольвії відкрито головну площу міста - агору, 
мала торгово-адміністративне призначення, сакральні ділянкн з залишкам 
вівтарів і храмів, десятки житлових будинків різних періодів історії міста, об« 
ронні споруди, пІБНІчні та західні ворота, гімнасії, приміщення суду' - дикастері 
виробничі приміщення (виноробні, гончарні печі) та ін. При дослідженні некр 
полю розюпані сотні поховань (у тому числі й у монументальних кам'яних 
пах), що дало важливий матеріал для характеристики населення та його «ультурі

Нині повністю завершено стратиграфічний поперечний розріз Верхньа 
міста, одержано великий матеріал для виетення архаїчних шарів, відносно пі 
вивчені його елліністичні шари, встановлено археологічну топографію заго; 
ної частини Нижнього міста.” На території давньої Ольвії ще в 20-і рр. було 
рено державний заповідник "Ольвія" (с. Парутино Очаківсьюго р-ну V 
лшвсьюї обл.), який згодом було підлорядювано Інституту археології НАН 
раїни. У 1993 р. йому було надано також статус н^ю вого відділу.
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Заповідник складається із залишків власне міста, частина яюго зруйнована 
(територія, що збереглася, близько ЗО га) та некрополя (близько 300 га), що існу
вали протягом VI ст. до н. е. - IV ст. н. е. Заповідник має музей, а також експо
зицію архітектурно-будівельних залишків античної доби. Співробітники за
повідника забезпечують консервацію та реставрацію відкритих об'єктів, їх схо
ронність, беруть участь у розкопках відділу античної археології, розробці н ^ ю - 
вої тематики.

Зокрема було музеєфіковано залишки будинків елліністичного часу у 
північно-східній частині Верхнього міста та у його центральній частині. Здійсне
но консервацію споруд Західного теменосу та житлових будинків IV-II ст. до н. е., 
а також перебудовано перекриття над лромосами склепів Зевсового кургану та 
Єврисівія й Арети.

У 1994 р. Інстшутом археології НАН України та заповіднишм спільно з Ми- 
юлшвським уіфавлінням культури було проведено міжнародну конференцію, 
присвячену двохсотрічному ювілею археологічного встановлення місцезнаход
ження Ольвії та проблемам її дослідження.

Тема вивчення міста та його некрополя доповнюється дослідженням поселень 
сільської округи Ольвії, aoiqjeMa найранішого у Північному Причорномор'ї ан- 
тюшого поселення на о. Березань. Добре розкопано поселення Бейкуш, В. Чор- 
номорка-П; Петухівка-ІІ, Золотий Мис, Стара Богданівка, Козирське городище та 
ін .

Вагомими є дослідження Херсонесу Таврійського, розташованого на півден
но-західному березі Криму (біля сучасного Севастополя). Місто прожило трива
ле, насичене тривожними подіями життя, починаючи з V ст. до н. е. до IV ст. н. е. 
Ним володіли греки та римляни, йому загрояували скіфи, хозари. Захопив місто 
наприкінці 80-х рр. X ст. Володимир Святославович і саме в ньому прийняв хри
стиянство. Всій складності історичного процесу, що супроводжував долі Херсо- 
неса - Херсона-Корсуня, повніспо відповідає й складна іультурно-історична 
стратиграфія міста, досліджена археологами (К. Е. Гриневич, Г. Д. Бєлов, 
О. І. Домбровський, Е. І. (Золомонік, Г. М. Ніколаєнко, В. М. Зубар та ін.). 
Досліщшками зібрано багато матеріалів з історії та культури цього поліса. Про
яснилася структура міста в різних його частинах, архітектурна організація вулиць 
і кварталів, водопостачання; вивчена складна система сільськогосподарських 
наділів - клерів і садиб. Отримано багато даних про еюноміку Херсонеса, вино
градарство та виноробство, рибний промисел, торгівлю, а також про гончарне, 
будівельне, ювелірне ремесла

Про високий рівень культури населення свідчать виявлені в Херсонесі руїни 
театру, збудованого у III ст. до н, е. За підрахунками вчених, театр міг вмішувати 
до З тис. глядачів. Для характеристики світогляду херсонесшів і етнічного скла
ду городян велике значення мають дослідження некрополів у археологічному й 
антропологічному відношеннях.'*
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Важливі результати одержано дослідниками при розкопках античних пам'яток 
Дірістровського лиману, зокрема Тіри, Ніконію та міст і поселень Босіюрського 
царства: Тірітаки, Мірмекію, їлурату (В. Д  Гайдукевич), Пантікапею, Фанагори 
(В. Д. Блаватський, М. М. Кобилша), Німфею (М. М. Худак). ІД роботи дали мож
ливість встановити характер і структуру поселень, їх  птанування, типи, особли
вості оборонних комплексів, охарактеризувати матеріальну та духовну іультуру 
населення, уточнити історичну періодизацію та ін .”

Нагромаджені вченими матеріали та розробки дали змогу розв’язати ряд 
спеціальних проблем у науіювому вивченні Північного Причорномор'я в цілому, 
а також за оірємими категоріями матеріальної та духовної культури, з пшроким 
ю лом самостійних завдань не лише суто археологічних, а й історивз-архео- 
логічного рівня.

Тисячолітня епоха античної цивілізації у Північноко^ Причорномор'ї не прой
шла безслідно для наступних часів. Шляхом тісних контактів з античними міста
ми "варварські" племена Північного Причорномор'я % ли втягнені в постійні 
взаємовідносини з найпередовішою на той час античною культурою. Античні 
традшдіїувійпши складовою в культуру місцеюго населення. У  процесі їх тісних 
взаємовідносин з швнічно-іфичорноморськими античними державами у галузях 
економіки, насамперед, торгівлі та культури обидві сторони іфотягом більш ніж 
п'яти століть справляли значний юаємний вплив.

В Україні зосереджено велику кількість ранньослов'янських і давньоруських 
пам'яток, що є важливим, а нерідко й єдиним джерелом вивчення ранньої та се
редньовічної історії слов'янських народів. Зростання джерелознавчої бази, вик
ликане цілеспрямованими археологічними дослідженнями, дало можпишсть вив
чати такі питання, як територія поширення слов'янських культур, їх хронологія, 
особливості господарства, характерні риси матеріального комплексу і, нарешті, 
генетичний зв'язок культур. Актуальними є проблеми всебічного комплЪссного 
вивчення слов'янських стщ)ожнгностей за участю істориків, археологів, етно
графів, лінгвісгів, антропологів та інших спеціалістів. Значним досягненням 
слов'янської ^хеології у післявоєнні роки слід вважати відкфигтя та широкі роз
копки слов'янських пам'яток У-УП ст. нашої ери, що донедавна не були відоми
ми, Дослідження цих пам'яток, а також розкопки поселень і могильників першої 
половини І тис. н. е. та більш ранніх на території к р а їн и  відкривають нові мож
ливості їхнього ретроспективного вивчення та розкриття тих соціально-еко
номічних і етноід^льтурних іфоцесів, що обумовили виникнення ранньосереднь
овічної слов'янської спільності та зщюдження слов'янських держ аних формацій. 
Наприкінці XIX - початку XX ст. вітчизкіяні археологи В. В, Хвойка, 
О. А. Спіцин, М. Ф. Біляпгівський, С. С. Гамченко, М. О. Макаренко та ін. відкри
ли стщюжигності рубєгву І тис. н. е., що започаткували добре відомі нині на те
риторії Південно-Східної Європи архео.тогічні вультури: зарубинеіщку, чер- 
няхівсьіу, юрчацьку, роменсьіу та ін.

У пореволюційний період, а особливо після Великої Вітчизкшюї війни, 
досліджекшя цих культур в Україні набули широкого розмахуй та нараховують тн-
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СЯНІ пам'яток. їхнє вивчення вважається одним з найбільших досягаень ранньо- 
слов'янської археології, вагомий внесок до якої зробили визнанні вчені П. М. Тре- 
тяков, В. П. Петров, М. І. Артамонов, М. Ю. Сміпш), В. Й. Довженко, В. М. Да- 
ниленко, Д. Т: Березовець, 1.1. Ляпушкін, Є. В, Махно та ін.

Сучасні розкопки ранньослов'янських пам'яток характеризуються мас
штабністю, вдосюналенням і застосуванням нових методів, що дозволяє досліди
ти всю шюшу пам'яток, а  в районах новобудов - і значних їх груп.

Поряд з ПРОДОВЖЕННЯМ традиційного вивчення пам'яток таких широковідомих 
культур, як задгбинецька, черняхівська, карпатських курганів, значна увага 
приділяється дослідженням пам'яток поєнешти-лукашівської, липицької, 
київської, вельбарсьшї, юлочинської, пеньківсьгої, празької, волинцівської куль
тур, Великий археологічний матеріал дав якісно нову інформацію, що значною 
мірою змінює попередні уявлення про етнокультурні процеси в Швденно-Східшй 
Європі І тис. н  е. і є основою для поглибленою вивчення соціально-економічних 
структур давніх суспільств. Стало можливим на основі ретроспективного методу 
окреслити стабільну лінію розвитку щжеологічних культур від безперечно 
слов'янських останньої чверті І тис. н. е. (роменської, Луки-Райковецької) до 
більш ранніх - середини - першої половини І тис. н. е. Таким чином спростовано 
теорію "хіаіусів" і  повного запустіння території Південно-Східної Європи, в то
му числі й  України, у V  ст. и. е. Ре^зштатом багаторічних досліджень ігам'яток 
цих культур є монографія, підготовлена колективом науковців відділів ранш.0 - 
слов'янської, давньоруської та середньовічної археології Інсгшуту археології Ук
раїни.“  У 1990 р. опубліковано монографічну іщацу "Славяне Юго-Восгочной 
Е ^ош л в предгосударственньш период", що всебічно розкриває ключові питан
ня походження та ранньої історії слов'ян Південно-Східної Європи, за яку ав
торському колективу присуджвно Державну премію України в галузі вауш  та 
техніки  1991 р.“

Археологічні пам'ятки І тис. н. е. в Украйгі репрезентовано п'ятнадцятьма £ф- 
хвологічними культурами. Важливе ш сце серед них посідають пам'ятки заруби- 
нецької культури, поппфені на території Верхнього та Середнього Подніпров'я, 
Гфип'ятського Полісся, Подесення та верхів'я Південного Бугу. Відкрив зару’бн- 
ж іь іу  культуру у 1899 р. В. В. Хвойка, який виявив могильник з трупоспален- 
нім  поблизу с. Зщїубинці (тепер Переяслав-Хмельницьноіо р-ну КиЬсью ї обя.). 
Пізніше вчений дослідив ще кілька подібних могильїшків у Придніпров'ї; м. Ржи- 
шеві, селах Віта, Пищальники, Пухівка, Погреби, Бортничі, Вишеньки, ІСийлів. 
Ще в той час В. В. Хвойка вважав відкриті ним пам'ятки слов'янськими, місцеви
ми за походженняіи, проміжними між пам'ятками раїгішої скіфської доби та 
пізнішої черняхівської культури. Цю точку зору на пам'ятки зарубинеиьюї куль
тури поділяють всі її дослідники (Самойловський І. М., Махно Є. В., Максимов 
Є. В., Поболь Л. Д., Пачкова С. П. та ін.).

Нині відомо понад 500 поселень і могильників зарубинецької культури. Посе
лення мали вигляд невеликих, укріплекшх валами та ровами мисових городищ 
.Пилипенкова Гора, Бабина Гора в Каневі), та неукрішених заплавішх селищ 
Оболонь в Києві та ін  ), де вияв.лено репггкси наземних і напівземлянкових неве-
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диких жител з відкритими вогнищами. Відомі великі могильники - Пирогівський. 
КорчуватІБСький та ін. з численними (100-300) похованнями та невеликі некро
полі на 10-15 поховань (Хотянівка, Рахни та ін .). Поховальний обряд - трупоспа- 
лення на стороні.^'’

Велику увагу приділяють археологи України дослідженню пам'яток київсьюі 
культури ІІІ-ГУ ст. н. е., що є безпосередніми попередниками раїшьосереднь- 
овічних слов'янських старожитностей (В. М. Даниленко, Н. М. Кравченко. 
Є. В. Максимов, Р. В. Терпиловський та ін.). Найбільш відомими серед них є по
селення поблизу Обухова на Київщині, сіл Роїще, Ульянівка, Киселівка на Десні.^

Продовжується систематичне дослідження пам'яток черняхівської культури; 
ІП-У ст. н. е., без яких важко, а то й неможливо зрозуміти складність взаємовідно
син племен у "варварсьюму" світі, їх зв'язки з Римською імперією, відгворитж 
суспільні процеси, що спричинилися до виникнення східнослов'янських 
племінних союзів, що стали основою утворення східнослов'янсьюї державності 
На черняхівських пам'ятках знайдено численні привозні римські речі - посуд, ме
талеві вироби, прикраси, римські срібні монети - динарії. Навіть місцевий, до
сить досконалий, гончарний посуд вироблявся за римськими зразками й, очевид
но, провінційними майстрами. Населення черняхівських поселень знало орне 
землеробство, займалося скотарством, були розвинені різні ремесла, зокрема 
ювелірне (вшмчасгі емалі), гутництво, внутрішня та зовніппяя торгівля. Поселев- і 
ня розташовувалися в річкових долинах, зручних для господарських ц і і е і  

(Жуківці, Леськи, Теремці, Баюта). На околиці поселень розміщувались залізо
робні майстерні (Єрківці), гончарські горни (Черепин). Відомі й городища чер
няхівської культури, розташовані у степовій зоні Утфаїни: Башмачка на /Зціїгрт, 
Городок на Південному Бузі, Олександрівка на Інгульці та ін. Могильники не ма
ли зовнішніх ознак ("поля поховань") - Черняхів, Маслове, Переяслав-Хмель- 
ницький. Сад та ін. Обряд пожзвання - трупоспалення та трупопокладення.“

Останніми роками досягнено значних р е ^  льтатів у вивченні на території 5'к- 
раїни слов'янських старожитностей раннього середньовіччя (У-ІХ ст. н. е.), ре
презентованих пеньківсьюю, Ю ЛОЧИ Н СЬКОЮ , празьюю, ВО Л И Н Ц ІБСЬЮ Ю , роменсь- 
кою, ішка-райковецькою культурами. На багатьох пам'ятках цих культур проведе
но широкомасштабні розкопки. Серед них поселення та могильники: 
пеньківської іц'льтури - Молочарня, Луг, Будище, Кочубешка в Середньоз^' 
Подніпров'ї (Д. Т. Березовець, О. М. Приходнюк); колочинсьюї культури - С ен^^ 
Хигці (Горюнов Є. О ), Курган Азак (Сухобонов О. В ); празью ї культури - 
Рашків-ПІ, Городок, Корчак, Зимне (Баран В. Д., Ауліх В. В., Кухаренко Ю. В ), 
пам'ятки Луки-Райковецької - Григорівка, Канів, Монастирськ, Рашків-І (Петра-; 
шенко В. О., Максимов Є. В., Баран В. Д.); волинцівської культури - Волинцеве,! 
Битиця, 0€ухів-Ц, Сосниця (Виноградський Ю .С., Березовець Д. Т , Сухобо-| 
ков О. В., Юренко С. П., Кравченко Н. М .); роменсьюї ьультури - Новотроїцьве. 
Кам'яне, Ніцаха, Опіпшя (Ляпуплеін 1.1., СУхобоков О. В ); салтівсью ї культурж- 
Суха Гомольша, Верхній Салтів, Нетайлівка (Березовець Д. Т , Сміленко А. Т, 
Михеєв В. К).
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в  останній чверті І тис. н. е. матеріальна ід'льїура східних слов'ян розви
вається у напрямку її уніфікації, що відбиває процеси ионсолідапії східно
слов'янських племен, що охоплюють і північні області Східної Європи. Цьому 
сприяло загальне економічне підиесення - розвиток ремесел, землеробства, 
обміну. Продовжується заселення слов'янами території Нижнього Подунав'я, а на 
північному сході - Оки, доходять слов'яни до Верхнього та Середнього Дону.

Важливою проблемою слов'янознавства є визначення за археологічними 
пахі'ягками районів, що займали згадані літописом племена та їх союзи. Нині ар- 
хеологзАш досягнено певних результатів у цьому напрямку. Групу поселень 
Київщини та Канівщини пов'язутоть з полянами, пам'ятки Східної Волині - з 
древлянами; Південного Подніпров'я та Побужжя - з уличами; Дністро-Прутсько- 
го межиріччя - з тиверцями; групу поселень і могильниюв ЗакЕфпагхя та 
Північного Прикарпаття - з хорватами, старожитності Західної Волині та Верхнь
ого Дністра - з дулібами - волинянами - бужанами. Визначено територію сіве
рянського союзу племен на Дніпровському Лівобережжі.“

Основні риси матеріальної культури східних слов'ян, остаточне формування 
яких завершувалося у другій половині І тис. н. е., лягли в основу давньоруської 
іультури, відображаючи історичну послідовність розвитку слов’янського насе
лення Східної Європи.

В Україні досліджено велшу кількість давньоруських старожнтностей, репре
зентованих селищами, городищами, фортецями, містами, могильниками, культо
вими спорудами та іншими категоріями ^хеологічних пам'яток.

Значним вкладом у розробку питань давньоруської археології та історії на ма
теріалах України є дослідження В. Й. Довженка, В. А. Богусевича, В. К. Гонча- 
рова, Д. І. Бліфельда, І. М. Самойловсьгого, Р. О. Юри, С. О. Висоцького, 
П. П. Холочка, М. Ю. Брайчевського, С. Р. Юлієвич, Г. Ю. Івакіна, М. А. Сагай
дака, О. В. Сухобогова (Київ), О. О. Ратича (Львів), В. П. Коваленка (Чернігів), 
М. К. Картера, П. О. Раїшопорта, А. М. Кирпичникова (Санкт-Петербург), 
Б. О. Рибакова, А. В. Кузи (Москва) та ін.

Основним об'єктом вивчення давньоруської археології з часу її зародження 
стало місто, що пояснюється не лише винятковим багатством археологічних дже
рел, що знаходять у місьюму культурному шарі, але й надзвичайно широким спе
ктром проблем, які можна розв'язати за їхньою допомогою. Археологічні 
дослідження Києва, Чернігова, Галича, Переяслава, Вишгорода, Білгорода, Любе- 
ча, Городська, Галича, Воїия, Звенигорода, Путивля, Лубен, Ромен, Новгорода- 
Сіверськиго, Білої Церкви, Львова та інших міст дали можливість відтворити яс
краву, хоча далеко не повну, картину історії їх матеріальної іультури.

Стало очевидним, що місто необхідно вивчати не лише як зосередження ви
щих духовних і матеріальних цінностей суспільства, але й як найважливішу його 
соціально-економічну структуру, що визначала характер і темпи державного та 
сх’спільного розвитку.
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Важливою проблемою давньоруських феодальних міст є їхня соціальна типо
логія, Розробка цієї проблеми пише розпочалася, але вже зараз можна визначити 
функціональні відмінності давньоруськіх міст, що харакгериз)'валися різними 
провідними функціями (сільськогосподарське виробництво, ремесло та торгівля, 
адміністративно-політичне управління, військоючлрагегічне становище, к^ль- 
турно-ідеологічне значення та ін.).

Важливим аспектом вивчення давньоруського міста є місто^дування, без 
вивчення якого неможливо уявити характер праці, рівень технічної озброєності, 
соціальний та культурний розвиток давніх городян. Тут не обійтись без творчої 
співдружності археологів та архітекторів, успіпший приклад якої має місце в ар
хеологічному дослідженні Києва.

Систематичні археологічні дослідження стародавнього Києва після тривалої 
перерви було відновлено у 1965 р. й особлріво зросли після створення у 1970 р. 
спеціальної Київської постійно діючої експедиції (тепер вігщіп археологи Києва 
Інституту археології НАН України) під керівниптюм академіка НАН України П  
П. Толочка. На відміну від розкопок попереднього етапу сучасні археологічні 
ДОСЛІДЖЕННЯ проводяться не лише у центральних районах міста, а й на території 
його торгово-ремісничих посадів - Подолі, Копиревому кінці, а також у межах йо
го навколишніх районів. Великий обсяг робіт здійснено й вшанується в зоні но- 
во^дов, особливо при ^дівництві Київського метрополітену. З д о ^ті архео
логічні матеріали відкрили пшрокі можливості для проведення теоретичних роз
робок і узагальнень з різних питань історико-культурного розвипу стародавньо
го Києва, особливо проблем походження та ранньої історії міста. Надзвичайнаве- 
лшд' роботу виконано щодо вивчення та нянового обгрунтування архітектурно
го вигляду міста та його планувальної структури, а також масової за^дови. Особ
ливо важливими в цьому плані є відкриття кварталів із зрубними житловими та 
господарськими будівлями, дерев'яними парканами та бруківками на Подолі, що 
датуються X- XII ст. Характерно, що київські зруби мають практично всі варіан
ти ^'дівсльної техніки, що дослідники відзначають для північних районів Русі. 
Вдалося з'ясувати ряд важливих питань кам’яного будівництва у Києві Х-ХШ ст. 
Досліджено залишки Георгіївської церкви XI ст., церкви Пирогощі ХП ст. Вияв- 
леїшя унікальної архітектурної споруди Києва - ротонди XII - початку XIII ст. 
свідчить, що місто й напередодні нападу хана Батия продовяу'вало за%дощ^ва- 
тись монументальними кам'яними спорудами. Значне місце у дослідженні Києва 
посідають ешграфічні дослідяення - виявлення та вивчення графіті на стінах мо
нументальних споруд і численних археологічних матеріалах. Ре^льтати архео
логічного дослідження стародавнього Києва опубліювано в монографіях, тема
тичних збірниісах, багатьох статтях"

Археологічні матеріали Ь  розю пок Києва дають мояошвість успішно розроб
ляти такі проблеми, як становлення східнослов'янських міст, виникнення та фор
мування давньоруської державності, розвиток економічних, по.штрічних і іуль- 
турних зв'язків Русі з сусідніми країнами. Значну увагу' приділяють вчені 
дослідженню залишків укріплених населених пунктів-городшц, що є досить чис
ленною категорією давньоруських пам'яток. Городища, що входили до оборонної 
системи на швідні, південному' заході та заході Київської Ру'сі, %ли фортецями з
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постійними військовими гарнізонами. Городища ж, що знаходилися в глибинних 
районах південноруських князівств, являли собою центри феодального землево
лодіння.

Розкопки городищ поблизу сіл Халеп 'є, Ржищева, Щучинки, Хздорова, Гри- 
горівки на Дніпрі, Сахнівки, їц'тора Половецького на Росі, Воїня та Жовнина на 
Оулі дозволили довести, що організація оборони південноруських рубежів стано
вила загальнодержавне завдання. Усі фортеці побудовано за єдиним планом, а іх 
>тфіплення відзначались спільніспо військово-інженерних характеристик. Ви
ключно результативними виявилися дослідження давньоруського села, де мешка
ла основна частина населення Київської Русі. Широкомаспггабні розкопки побли- 
зу сіл Григорівки на Київщині (В. О. Петрашенко) й Авіуничі на Чернігівщині 
(О. П. Моця, В. П. Коваленко) дозволили з'ясувати не лише питання рівня розвит
ку давньоруського села, але й характер його взаємодії з містом.

Велика роль у вивченні соціально-еюномічного та ідеологічного розвиткг' 
давньоруського суспільства належить матеріалам поховальних пам'яток, особли
ву увагу привертає група дружинних некрополів, розміщених побли^ великих 
міст; Києва, Чернігова, Переяслава та ін. Некрополі найдавніших давньоруських 
міст є відображенням життя східних слов'ян періоду утворення їхньої держави та 
формування феодально-виробничих відносин. Вони містять важливі джерела для 
розкриття ідеології та світогляду давньоруського суспільства, зокрема на етапі 
пережду його від язичництва до християнства. Разом з тим вони дають мож
ливість глибше осягіути процеси етнічного розвитку' населення Київської Русі.^’

У 1974 р. Інститут археології розпочав дослідження ще однієї категорії архео
логічних пам'яток - так званих Змієвих валів, що простягнулися глайже на тисячу 
кілометрів між Дніпром і Тетеревом до Росі на Правобережжі, а також вздовж 
Дніпра та нижньої течії Сули на Лівобережжі (М, П. Кучера). На підставі знайде
них речей та вра^уваїшя хронології городищ, розташованих на лінії валів, можна 
вважати, що досліджені вали почали споруджуватися в ранній період існування 
Давньоруської держави для захисту Середнього Подніпров'я та Києва від нападів 
кочовиків.̂ '*

Останніми роками хронологічний діапазон археологічних досліджень розши
рився за рахунок палГяток пЬнього середньовіччя (XIV- сер. ХУЛІ ст.). У зд о ^- 
тому розкопками матеріалі виділено кераміку ХГУ-ХУ ст., що дало можливість 
виявити рад давньоруських поселень, які продовжували існувати й у післямон- 
гольський час (с. й)марівка на Київщині, с. Озаричі на Сумщині та ін.). Вивчен
ня цих сгарожитностей спростовує твердження деяких дослідників про те, що з 
монголо-татарсьшю навалою Середнє Подніпров'я стає "диким полем". Ма
теріали розкопок свідчать про безперервність ісіування багатьох населених 
пунктів і після монголо-татарською навали, відновлення функціонування зруйно
ваних поселень. Разом з тим археологічні дослідження дають докази негативного 
вшшву монголо-тагарсьжї навали на соціально-еюномічний, політичний і куль
турний розвиток південно-руських земель.
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Велике зацікавлення викликають козацькі пам'ятки, значний внесок у 
дослідження яких вносять археологи. Серед пам'яток українського юзацтва, що 
їх можна дослідадтваги шляхом археологічних розвідок і розкопок, виділяються 
залишки січей, місць боїв і військових таборів, центри паланок, ж гівників, пол
кових та сотенних міст, монасттфів, фортещ., місць переправ, кладовищ тощо. 
Відомі вони на Середньому Подніпров'ї та Лівобережжі в межах так званої Геть
манщини, на Слобідській Україні (нині Харківщина і Сумщина), на Волині та 
Подшлі, а також на землях козацьких вольносхей Запорозької Січі, що охоплюва
ли Пониззя Дніпра та степову частищ' України взагалі.

У 1991 р. при З'̂ аїнсьБОму товгрисгві охорони пам'яток історії та культури та 
Центрі пам'яткознавства НАН Укрщни %ло створено постійнодію’̂  грхео- 
логічі^ експедищю "Січі Запорозькі" (керівник Д  Я. Телегін), що проводить 
значні за обсягом археологічні розвідки та розкопки пам'яток українсьшго ко
зацтва XVI-XVIII ст. Стаціонарні розкопки велись на трьох (з восьми відомих) 
Січах Низового Дніпра: на острові М ала Хортиця (С. Ж. Пустовалов, 
В. Є. Іллінськнй), Кам'янській О чі (А. О. Козловський) та Олешківсьісій Січі 
(Д  Я. Телегін, П. Я. Бойко). Найїраще збереглася на наш час Кам'янська Січ, на 
якій маємо повний комплекс: кіш, виробниче передмістя з залишками майсте
рень, майже повністю збережений цвинтар. Вже першими дослідженнями ^ л о  
уточнено плащшання О чі, виділено залізоплавильні та виробничі приміщення, 
що дозволяють відіворюваги технологічні процеси добування й обробки за.ліза. 
Вивчені житлові споруди дають змогу простежити розміри та планування ку
ренів, а також реконструювати деякі їхні конструктивні особливості. Ряд монет
них знахідок свідчить про зв'язки мешканців Кам'янської Січі з Кримом.”

Ре^льтага щ)хеологічних досліджень дозволяють :щобити обгрунтовану ре- 
юнструкцію природно-історичного середовища, ландшафту, визначиш зако
номірності розселення, передислокації значних груп населення.

Залучення археологічних джерел допомагає вирішити питання щодо часу та 
чинників виникнення козацтва. Лише у письмових джерелах, точної відповіді ми 
не знайдемо. Але археологічні матеріали свідчать, що на берегах Дніїща та його 
островах уже в давньоруський час було багато поселень (близько 60 пам'яток). 
Дослідники схиляються до того, що вони належали бродникам, спосіб життя 
яких мав багато спільних рис з козацтвом.“  Більшість з них іс^ в ал а  й у щтуїій 
половині ХШ-ХГУ ст. Таким чином, можна говорити про заселеність Пониззя 
Дніїфа та  потану XV ст. На жаль, пам'яток XV-XVI ст. тут мало й вивчені вони 
ще недостатньо. Але все ж  вони свідчать про залюдденість території й на той час. 
Отже, запорізьке козацтво виникло не на іу  сгоьіу місці. У  цьому плані цікаве го
родище та  о. Хортиці (обстеження 1990 р.), де біля поселення давньоруського ча
су досліджено вали, рови та житлові споруди, що, ймовірно, відносяться до 
XlV-XVcr.

Звернемо увагу, що майже всі О чі виникають на місці більш ранніх поселень. 
Так, Чортомлицька та Нова - на місці поселень давньоруського періоду, Кам'янсь
ка - та  місці поселення Xn-XrV ст. Тут зафіксовано й два могильники: один золо- 
тоординського часу, інший датується XV-XVI ст.®
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крім  Січей на цій же території існувала й sHaFota кількість зимівників, тимча
сових осель мисливців і рибалок, які потрс^ю ть археологічних досліджень.

Однією з найвизнотніших пам'яток укршнського козацтва є поле Берестецької 
битви (Рівненська обя.), багаторічні дослідякння якого здійснювала архео
логічна експедиція під керівництвом І. К. Свеїпнікова. Виявлені знахідки є 
унікальним джерелом для дослідження різноманітних питань іазацької пробле
матики.

Пошуку та дослідженню місць розташування зимівників, бекетів, перевозів 
козацької доби підпорядковано роботу спільної експедиції Запорізького траєзнав- 
чого музею та яурналу "Пам'ятки Утраїни". Пам'ятки пізнього середньовіччя, зо
крема шзацької доби, збереглися у ід^льтурних шарах багатьох сучасних населе
них пунктів, історичних міст і селищ (Чигирин, Суботів, Глухів, Батурин, Білго- 
родка та ін.). їх  дослідження проводять ^хеолоіічні експедиції Інституту архео
логії НАН к р а їн и  та місцевих музеїв. Важливою складовою археолоіічішх 
юсліджвнь козацьких стщтожитностей є підводні, що успішно здійснюються За- 
іюрізьким краєзнавчим ь^зеєм поблизу острова Хзргшд. Виявлено численні 
знахідки, пов'язані з російсько-турецькою війною 1735-1739 рр., серед яких 
{мзновйанітні дерев'яні та залізні деталі кораблів, їх обладунок, озброєння, деталі 
жйсьЕОвого спорядження, інструмент тощо.

До кола ^хеолоіічних досліджень вждягь і замки-фортеці козацьких часів, у 
яких знайшло своє матеріальне втілення історичне минуле населення Поділля та 
Волині XlV-XVn сх, що водночас є яскравим свідченням зодчої культури народу.

Прикладом таких є Хотинська фортеця (Чернівецька обл.), Жванецький замок 
(Хмельницька обд), замок у с. Барі (Вінницька обд), фортеці у сс. Микулинці, 
Чщзткові, Кудринцях (Тернопільська обл.). Перлиною замково-фортечної дрхітек- 
угри феодальної епохи є споруди шзньосередньовічного Кам'янця-Подільського.

Результати роботи археологічних експедицій були розглянуті на Всеук- 
зйнській нарсовій конференції "Часи козацькі. Дослідження пам'яток українсько
го їозаплва: досягнення та перспективи" у березні 1995 р. Можна відзначити ще 

: напрям археологічних досліджень - комплексну програлу виявлення, вив- 
, публікації та популяризації пам'яток українського козацтва - однієї з найя- 

лравіших сторінок історії укршнського народу. Координація зусиль вчених, роз
о р е н н я  та поглиблення робіт у даному напрямі дасть змоіу щціоіувахи 
зетобічні джерела для написання монографії "Археологія українського ю - 
впгва.’“

З наведених вище матеріалів добре уявляється величезне значення архео- 
днічних пам'яток у національній історико-вульїурній спадщині Без цих лершо- 
д к р е л  цілком неможливою стає будь-яка спроба зазиріути у минуле України. 
Тільки роум іння значимості цих матеріалів, широке використання наявних у на- 
тшвому обігу, безперервні розшуки нових матеріалів шляхом іфоведення 
ізаліфію ваних і достатніх за масштабами археологічних розкопок, ретельне 
юещгаиня наявних і ще не розкопаних пам'яток нашої давнини, їх облік і 
жктійна охорона - тільки комплекс усіх цих заходів може сприяти відтворенню
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ранніх періодів нашої історії, гідному й об'єктивному її висвітленню, без якого 
неможливе зростання духовної і^^льтури народу.
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ВИКОРИСТАННЯ ПАМ 'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

Сьогодні надзвишійно актуальними є проблеми охорони пам'яток історії та 
іультури, в тому числі й археології. Широкомасштабні обстеження проведені за 
останні роки в кожній області в зв'язку з шдготовкою "Зводу пам'яток історії та 
культури Уїфаїни" свідчать, що стан збереяжння більшості археологічних сгаро- 
житностей незадовільний. У результаті дій різноманітних господарських ор
ганізацій та окремих осіб і д ії природних чинників значну кількість відомих досі 
археологічних об'єктів, передусім стародавніх курганів, поселень і давніх земля
них валів зруйновано - вони розорані, розмиті водосховищами, знищені 
^ ’дІБництБОм. Ще наприкінці XIX ст. один із найосвіченіших людей свого часу, 
невтомний дослідник старожитностей Г. Л. Скадовський писав: "Простоявши 
століття та тисячоліття на цілинних степах недоторканими, за останнє століття 
під впливом швидкого заселення краю та щорічного збільшення заорювання кур
гани швидко зменшуються розмірами і так само швидко зштазутоться на наших
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очах шд впливом щї плуга, як швидю тане зимовий сніг від теплого весняного 
вітру. І^ га н и , що зникають, становлять більшість наших курганів: незабаром 
вони зникнуть з обличчя землі, і нщт<а назавжди втратить у них матеріал для 
своїх досліджень і висновків".‘

Це відбувалос]. у ті часи, коли основним сільськогосподарським знаряддям 
кінний пщгг. Впровадження в сільське господарство потужної сучасної 

техніки поставило кургани в катастрофічне становище. Більшість відомих та- 
прикйщі XIX - ш ’Иіку XX ст. курганів вже не існує, й  сучасними темпами за 10- 
20 років буде знивщно переважну більшість іурганів висотою до 5 м, що склада
ють близько 95% ііагальної кількості цих пам'яток.

Нещадно нищснься й ішпі кагегори щіхеологічних пам'яток. Так, потрапили 
під дачі тернторп трипільського поселення поблизу селища Завалля на Кірово- 
ірадщині, ранньослов'янського селишд біля с, Ходосівка щд Києвом, десятки по
селень доби брок и в пониззі Південного Вуїу та сотні інших пам'яток.

Інколи руйнація пам'ятки відбувається без іфямої господарсьюї необхідносгі, 
в ре^льтахі незаконних дій того чи іншого суб'єкта господарської діяльності, що 
керується Бузькими відомчими інтересами чи просто не знайомий з чинним зако
нодавством. За тшЕИХ обставин особливого значення набуває особиста правова та 
моральна відповіїальність, загальна іультура й обізнаність з археологією тих 
господарників, на підвідомчих територіях яких розташовано старожитності.

Однак в умова«, коли іноді вберегти пам'ятку неможливо (а така ситуація сто
сується більшості пам’яток, що потрапляють у зони великих загальнодержавних 
господарських робіт), ^хеологи повинні докласти всіх ід^силь, щоб ці пам'ятки 
не ^ л и  втрачені до їх дослідження, тобто організувати термінові та повій розгон
ки об'єктів, яким загрожує знюцення. Новобудовні розгонки є важливою формою 
нщжового дослідощння пам'яток у наш час. У  цьому наїфямі велш у роботу іщо- 
водить відділ ожронних щжеолоіічних доогіджень Інстшуту щіхеолоіії НАН 
Уіфаїни, створеш н у 1974 р., на базі якого укомплектовано кілька великих ново- 
будонних експедицій: Миколаївська (В. М. Фоменго), Краснознам'янська 
(Г. Л. Євдокимов), Херсонська (А. І. Кубишев), Приазовська (Ю. В. Болтрик), 
Дністровська (О. Г. Колеснигов) та ін. До сфери досліджень цих егопедицій по
трапили щіхеологічні об'єкти від палеоліту до шзньоіо середньовіччя. Матеріали 
їх розкопок є багатою джерелознавчою базою для вирішення шщюгого гола про
блем як загальноісторичного плану, так і регіональної історії, іраєзнавства та на
родознавства Обсяг робіт цих експедицій досить знжший. Так, Миколаївською 
експедицією лише за 1990-1994 рр. досліджено ЗО 000 площі на поселеннях та 
36 курганів, в  яких виявлено 145 поховань різного часу. Херсонсьюю експе
дицією у 1988-1992 рр. досліджено 104 кургани, що містили близько 200 різночаг 
сових поховань. За останні 5 років Краснознам'янсьгою експедицією досліджено 
171 іурган, в яких виявлено 822 різночасові поховання.

Великі за обсягом та важливі рятівні ^хеолоіічні дослідження здійснювали
ся Канівською ексяедицією (В. О. Петрашенго), де вздовж Канівського водосхо
вища та в м. Кане зі розюпано ряд пам'яток від епохи бронзи до періоду Київської
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Русі з численним археологічним матеріалом.^

Зростаючий обсяг досліджень на новобудовах стимулював створення архео
логічних чеш рів на місцях, в обласних містах. Так, охоронні розкопки усшпшо 
іфоводяхь експедиції Дніпропетровського, Донецького, Харківського, Київсько
го, Ужгородського універсигетів, Запорізького, Миколаївського, Кіровоградсько
го, Полтавського, Дшпропетровського, Донецького музеїв, сектор новобудовних 
експедицій в Одесі при відділенні археології Північно-Західного Причорномор'я 
ІА НАН Зїраїни, Кримський філіал Інсппулу археології НАН Укрйни та інші 
організації.

Проте охоронні розкопки - захід вимушений, покликаний рятугваги пам'япдг. 
Безперечно, їращ е її розш ш ти й одержати хоча б яїусь інформацію, ніж дати їй 
безслідно загинути. Однак цей шлях не повинен бути основним, поскільки б це 
змушувало органи, що здійснюють охорону пам'яток, підпорядковувати сюю 
діальність роботі великої кілью сті господарських організацій. Завдання в тому, 
щоб дану залежність було переорієнтовано в зворотньому напрямку.

Розглядаючи щюблеми сучасного стану охорони та використання пам'яток ар
хеології, скористаємося матеріалами, ігідготовленими сектором археології науко
во-методичного відділу охорони пам'яток іульїури Міністерства іультури Ук
раїни. За цими даними, станом на кінець 1993 рр. на обліку та гад державною охо
роною знаходиться 57955 пам'яток археології. Паспорти складено та передано Ре
спубліканському центру облікової документації на 39805 пам'яток. Слід зазначи
ти, що успішне вирішення завдань охорони та збереження пам'яток невід'ємно 
пов'язано з проблемами їх виявлення, обліку та паспортизації. А така робота ще 
недостатньо проводиться в окремих областях (Волинська, Рівненська, Хмель
ницька, Сумська).

Виходячи з результатів суцільних обстежень та облікових даних найкраще 
досліджених районів, орієнтовна кількісгь археологічних пам'яток У раїїіи  ста
новить щонайменш 250-300 тис. Попереднє взяття на державний облік вимагає 
складання та затвердження в обласному (місьюму) управлінні культури списку 
нововиявлекшх пам'яток, копії якого надсилакоться до Республіканського ц е ш ^  
облікової документації. На практиці числекшими є вшіадки, коли на нововиявлеігі 
пам'ятки сішски або не складаються, або загвердаукоться без дотримання правил 
обліку, або не надскшаються до Республіканського цекпру облікової документації, 
що значно зкшжує можливості юридкршого захисту пам'ятокс. Добре що роботу 
срганізовано лише у Луганськсій, Львівській, Черкгіїівській областях та у м. Сева
стополі. Тут проводяться інспекційні вибіркові перевірки стану об'єктів і ком
плексів пам'яток, узагальнюється інформація щодо іроведеїш х досліджень, їх 
доцільності та пам'яткоохоронкгі вимоги до кшх.

Перспекшвною формою охорони, виявленкш, забезпечення збережекшя та ре- 
жні^г використакшя й  обліку на базовому, районному рівні, виходячи з норм Зе
мельного кодексу та Закону про місцеве самоврядувакшя, необхідно вважати роз
робку к ^ -с х е м  з реєстрами пам'яток археології, історії, етноірафії, монумен
тального мистепдва тих чи інших адмікгістративкшх районів, за умови сущльного
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історию-кудьтурного обстеження їх площі. Апробацію методики такої роботи 
розпочато у Волинській та Житомирській областях рятувально-розвідувальною 
експедицією Національного музею історії ^рш н и . Оскільки пі документи мають 
спеціалізований пам'яткоохоронний характер і вігріовідальшсть за їхню якість 
покладено на державні органи охорони пам'яток, розробка їх повинна здійснюва
тись Б органах державної системи охорони пам'яток за умови залучення фахівців 
відповідного щ)офілю.

Археологічні старожитності, як жодні інші, зазшюгь шкідливого впливу іфи- 
родних і антропогенних чинників. Найбільш шкідливими є водна та вітрова 
ерозії, якими масово знищуються пам'ятки на водосховищах та дюнні пам'ятки 
Полісся. Приблизна їх кількість становить 3-4 тис. і 1-1,5 тис. віпдовідко, що 
складає близько 7 відсотків загального числа. Для їх збереження, отримання на
укової інформації необхідно передбачати та проводити пошукові роботи, рятівні 
дослідження та комплексні захисні заходи.

Але найбільш шкідливими є антропогенні чинники і, насамперед, черги 
будівельні роботи всіх видів, спорудження та діяльність меліоративних систем, 
гідротехнічних споруд, лінійних об'єктів, кар'єрів і шахт, забудова насе.тених 
щпнкгів і  дачне фдівницгво, що приводить до повного швидкого знищення 
пам'яток. Таку руйнівну діяльність ведуть ігідроздіпи Державного комітету Ук- 
раїни у справах містобудування та адхітекіури, Мінчорнобиля, Міненерго, 
Мінлісгоспу, Концері^ Уіфгазіфом, Державних комітетів по використанню ддер- 
ної енергії та водних ресурсів.

Орієнтовна кількість пам'яток, що руйнуються антропогенними чинниками 
(^дівництво різних типів, злісне нищення тощо), становить близько 2 відсотків 
взятих під охорону пам'яток щорічно і є наслідком того, що землі для несільсько- 
господарських потреб вилучаються без врахування наявності пам'яток і  поперед
нього археологічного обстеження території.

У такій ситуації вірай необхідним дієвим заходом щодо охорони та поперед
ження руйнування пам'яток є організовані останніми роками розгляд і погоджен
ня проектів будівельних, меліоративних, шляхових та інших робіт. За 1992 р. роз- 
гаящ^то 625 проектів, що охоплюють ішошу близько 10 тис. та. Нашраще цю ро
боту організовано у З^ганській, Черкаській, Київській, Миколаївській областях 
та у м. Севастополі. У ре^льтаїі попереджено руйнування значної кількості 
пам'яток.

Проте останнім часом помітна тенденція зменшення кількості проектів, що 
передаються на узгодження. Так, зруйновано літописне городище у м. Ніжин, по
шкоджено давньоруське поселення поблизу с. Тадасівки на Полтавщині, ряд 
пам'яток поблизу м. Канева, Ізмаїлу. Дозволені роботи на Хрінницькому водосхо
вищі на Волині створюють загрозу компзЕксу заповідника "Поле Берестецької 
битви" та іншим пам'яткам, розташованим поблизу. Таке становище є наслідком 
відсутності в Земельному юдексі погодження пам'яткоохоронними органами ви
лучення земельних ділянок, надання права розпорядження землею місцевим ор
ганам і неінформованості їх щодо наявності пам'яток. Місцеві органи влади час-
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тс не підгримують :^силля дфж авних органів охорони пам’яток. Склалася ситу
ація загрози масового руйнування пам'яток археології. Земельна реформа вимагає 
погодяйння надання земель, оскільки це веде до зміни власників і користувачів 
землею, зміни цільового іфизначення її використання-

Не проводиться розгляд і погодження проектів планування та заі^дови насе
лених пунктів, що мають археологічні пам'ятки, та проектів районного архітек- 
турно-^дівельноіо планування. Не розглядаються також проекти нщтоово- 
дослідних і ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках інших видів, до ком
плексу яких входять пам'ятки археологи, не контролюється їхнє іфоведення. Та
кий контроль діє лише у Кримській АР та у м. Севастополі. Тоз^ вкрай необхідно 
звернути увагу на складання реєстрів списків історичних населених пунктів і на
селених пунктів, що мають культурний для погодження їх генпланів.

Інколи практикується зупинення будІБшиїгва робіт шляхом видання приписів, 
іфшшнення фінансування господарських робіт, що руйнують пам’ятки, звернен
ня до проЕураіури та суду, державних органів влади. Так, у  1992 р. було близько 
80 звернень, але лише в поодиноких випадках ^ л о  вжито заходів.

Складною за вирішенням є проблема вивдристання пам'яток адхеології. За 
цільовим призначенням у державних заповідниках і музеях використовуються 
іфиблизно 2000 пам'яток, що становить 3% їх загальної кількості.

Землі, на яких розташована решта пам'яток, належать до різних категорій гос- 
под^сью го никористання, що приводить до їх пошкодження та руйнування. 
Менш шкідливого впливу зазнають пам'ятки, розташовані на землях лісового 
фонду, запасу пріфодоохоронного та оздоровчого іфизначвння, що становлять 
5-6% від загальної ю лью сіі.

Найбільшого руйнування зазнають пам'ятки, що знаходяться на землях про
мислового використання (5-7%) та населених пунктів (2-3%).

Більшісгь пам'яток (близько 80%) розташована на землях сільськогосподарсь
кого іфизначення та землях водного фонду. На землях водного фоїщу пам'ятки за
знають пошкоджень і руйнувань внаслідок водної ерозії, особливо у зонах впли-

водосховищ, інших штучних водоймищ та у місцях проведення компленсних 
заходів охорони водних ресурсів. Пам’ятки археології на землях сіїьськогоспо- 
дадського призначення зазнають пошкоджень внаслідок розорювання, шр є 
постійним процесом руйнування, меліорагнвтшх, рекультиваційних, внутрішньо
господарських робіт. Курган за одну ораюу" зменпіується на 5 см, що знищує кур
ган висотою 1 м за 10-15 років. Так, іургазяший могильник біля с. Неморож Чер- 
іаської обд, що зараз налічує 32 іцфгани, за кадтографічними джерелами, мав їх 
близько 190. Розорюються земляні фортифікаційні споруди різних часів, грунтові 
могильники. Глибока оранка руйнує іультурний шар поселень і городищ.

Особливо шкідливими є рекультиваційні та протиерозійні роботи. Ними по
шкоджено античне місто Ніконій у с. Роксолани Одеської обл., ряд пам'яток у зоні 
Дністровського водосховища тощо. Склалася думка ряду фахівців про не
обхідність виводу пам’яток археології з сівозшни та передачу земель у викорис
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тання державним органам охорони пам’яток. Вважаючи це за доцільне, особливо 
відносно пам'яток національного значення, необхідно зазначити складність про
блеми, оскільки загальна площа сільськогоспод^ських земель, зайнята вже взя
тими на облік пам'ятками гфхеології, становить приблизно 45 тис. га землі, а вра
ховуючи загальну орієнтові^ кількість пам’яток ф хеолоіії в Україні (близько 
250-300 тис.) ця цифра буде становити не менш 150-200 тис. га, що за приблиз
ними обргодчіками є площею близько 40 кодгосшв або 2 адміністрагивних рай
онів.

Складовою піднятої проблеми є питання про форми захисту зони історико- 
культурних заповідників, до комплексу яких входять і  пам'ятки археології 
(Канівський, Ніжинський, Галицький та ін.). Оскільки їх  створення та функціону
вання пов'язано із значними фінансовими витратами, вилученням з господарсько
го користування земель, найбільш доцільною формою захисту комплексів цінних 
пам'яток для встановлення запомдного режиь^' їх використання є створення за
повідних територій з обмеженим режимом господарювання.

Перспективною формою використання археологічних старожитносгей є їх 
музеєфікація та створення заповідників типу скансенів на місцях розкопок виз
начних археологічних об'єктів. Відкриті й  досліджені в Україні аржологічні 
пам'ятки репрезентують іфакгачно всі етапи історії людства. Здо% ті тут ма
теріали є блискучою фактологічною базою для відтворення найдавнішого вироб
ництва, вивчення витоків духовної культури, мистецтва, релігії, проведення 
соціальних реконструкцій. Амбросієвське кострище Донеччини, петроіліфічні 
гроти Кам'яної М огили у Приазов'ї, трипільські нротоміста Черкащини, 
гігантські селища Побужжя пізньої бронзи - раннього заліза, мегалітичні похо
вальні гробниці степових курганів України, античні міста Північного Причорно
мор'я, давньоруські старожитності та багато іішшх ^хеологічних пакг’ягок вима
гають за своїм історичним і культурним значенням організації навколо них місце
вих н^шових центрів, що значно б полшшило стан їх  збереження, охорону та 
рівень дослідження. Основним дослідшщьким завданням цих центрів має бути 
робота над реконструкціями аутентичного навколишнього середовища, дослідже
них грхеологічно господарських форм діяльності тогочасного населення, спосо
бу життя, зовнішнього вкнляду мешканців тощо.

Археологічні комплекси можна зблииувати з грхітекіурними заповіпцикамн 
іфосто неба, застосовуючи до них той же режим експлуатації. При уточненні цьо
го режиьу основними критеріями макоть бути: історию-зудожнє значення пам'ят
ки, її місцезнаходження у населеноьу іу н к іі чи првродному ландшафті, характер 
бутцвельного матеріалу, наукове значення пам'ятки та можливість вишристанкм її 
з іузешю-туристичною метою.’

Залучення археологічних скансенів до системи сучасних туристичних та екс
курсійних програм за умови певної фінансової підтримки на початкових етапах у 
майбутньому здатне забезпечити ці музейні та заповідні установи коштами для 
ножово-дослідної та освітньо-навчальної роботи.

Ситуація, що склалася в Україні щодо охорони та використання національноі
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ісіорішо-культурної спадщини, складна і  навіть критична. Необхідне якісно нове 
ставлення до організації пам'яткоохоронної справи, що потребує концентрації зу
силь на розробці теоретичних і методичних засад охорони пам'яток; основної 
концепції охорони пам'яток, вивчення та впровдддсення світового досвіду, розроб
ки оіфемих пам'яткоохоронних методик використання, облпу, економічності, за
хисту, дослідження пам'яток археолоіії. Необхідно ро:фобнги національш про
грами: Кадастр пам'яток України, відтворення, музеєфікації та туристичного ви
користання пам'яток, як складової культурних цінностей Уіраїни. Гожгвною ва
дою сучасного стану охорони пам'яток є недосконалість діючого законодавства та 
нормативної бази. Вкрай зашзшоєгься прийняття нового Закону про охорону 
пам'яток, потрібні положення та інструкції до нього, у т. ч. можлива інструкція 
іфо охорову пам'яток ^хеології, окремі нормативні акти іфо в^тість пам'яток, 
про БІдповідальнісхь за порушення іфавил охорони та за руйнування пам'яток, 
систему іш рафних санкцій, економічні важелі забезпечення схоронності 
пам'яток. Необхідні ігам*яткоохоронні доповнення та зміни у діючих законах; про 
місцеве самоврядування. Земельному, Шсовому, Кримінальному та Цивільноь^ 
кодексах та до відомих інструкцій, положень, правил або порядків щодо проекту
вання та будівництва.

Практично відсутній механізм стягнення пгграфів і відшюдування збитків за 
пошкодження та рушцтваїшя пам'яток, що склалося в ре^льтагі відсутності виз
начення вартості пам'яток археології. Запровадження балансового обліку щ)хео- 
ж іічних пам’яток допоможе запобігти ік руйнації, а в разі завдання їм пошкод
жень дасть змоіу визначити коніретщ ' суму збитків. Саме відсутність даних про 
вщпість пам'яток або колекцій старожитносгей часом заважає порушити судоіу 
справу у випадках їхнього пошкодження чи пограбування. Визначення балансо
вої вартості пам'яток, на думку фахівців, буде мати і певний позитивний резотн с 
у сусігільстві: будемо знати, якими багатствами володіє Україна та чого вони 
в̂ гті.

Інститут археож іії НАН Уіфаїни іфопонує створити при Міністерстві вульїу- 
і я  та мистецтв Уіфаїни комісію для організації балансового обліку та визначен
ня вфтості нерухомих пам'яток аржології. Ця комісія могла бути головним орга
ном, що здійсшовав би методичне керівництво, контроль, арбітражні функції, іу т

зберігалася вся інформація про балансову вартість пам'яток України

Основними методичними засадами роботи такої балансової комісії мали б бу
ти

- нерухомі пам'ятки (стоянки, поселення, могильники) з ділянками землі, пло
ща яких визначена у паспорті в залежності до земельного кадастру та має кон
кретну ціну, що потрібно вираідтваги у балансовій вартості з ура^ванням вф - 
іості охоронної та ландшафтної зони пам'ятки;

- в оснощ' підрахунку балансової вартості необхідно покласти кошторис робіт, 
пю стосуються археологічного дослідження пам'ятки (розвідки, розкопки, оброб
ка матеріалів, підготовка звіту, публікація пам'ятки, консервація, реставрація, 
іфоведеннх відповідних аналізів і т.п.);

- однією із складових балансової вартості пам'ятки є можлива вартість її архе
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ологічних знахідок. Фахівці знають аналоги пам'яток, на підставі чого можливо 
визначити попередній склад знахідок, ймовірний для певної історичної доби та 
певної пам'ятки. Умовну вартість і проблемний склад знахідок можливо визна<ш- 
ти на підставі опису колекцій, що зберігаються у фондах відповідних установ. 
Для визначення складу та кількості знахідок необхідно визначити розміри пам'ят
ки, потужність іультурного шару. Такі вихідні дані наявні у більшості паспортів. 
У вартість знахідки необхідно включити; коефіцієнт старожитності, раритет 
знахідки з ура?уванням цін на аналогічні або подібні речі в акц ійних каталогах 
інших країн;

- у випадках, коли йдеться про заповідники, до яких входять фондосховипа 
археологічних матеріалів, музеї, реставраційні майстерні, бібліотеки та інші 
^д івл і, необхідні для охорони та 4ункціонування пам'ятки в експозиційному ви
гляді, балансова вартість повинна передбачати всі витрати, зокрема для проведен
ня охоронних досліджень, реставрації та консервації об'єктів. Вартість самої 
пам'ятки зазначається овфемо у відповідній документації;

- балансова вартість пам’ятки не може бути постійною. В період інфляції не
обхідно здійснювати індексацію відповідно до визначених ю ефіцієнгів, а таюж 
заховувати зміни ринкою ї вартості."'

Зазначені пропозиції є лише одниіг із варіантів методичного обг{^тування та 
виконання робіт щодо визначення балансової вартості нерухомих пам'яток зх е - 
ології. Вони потребують подальшої розробки й апробації та заз^чення до цього 
ширшого кола фахівців, а також вдосюналення існуючої законодавчо-норматив
ної бази охорони пам'яток історії та культури, археологічних пам'яток зокрема.

Назріла необхідність термінової розробки єдиної державної авгоматизованоі 
інформаційної системи обліку й охорони пам'яток шляхом використашш стан
дартного набору бази даних, на основі якої буде можливим прогнозування, моде
лювання, моніторинг стану використання та збереження пам'яток Спроби запро
вадити розрізнені інформаційні системи в областях, регіонах, підрозділах не да
ють можливості їх універсального використання та призводять до значних фінан
сових, інформаційних та інтелекіуальних втрат. Лише створивши єдину інфор
маційну пам'ятноохоронну мережу, можливо вийти на сучасний різень охороним 
діяльності. Виконання означених завдань покладено на нещодавно створенні 
Інститут пам'яткоохоронних досліджеш) Міністерства іультури та мистецтв Ук
раїни.

Реалізація вказаних вище нових для нашої держави, але визнаних у цивілізо
ваному світі підходів, є невідкладною життєвою необхідністю. Вона дасть змоіу 
комплексно виріпшти нагальні питання сторонності археологічних пам'яток, за
безпечить їх повноцінне наукове вивчення та всебічне ^нкціонування в систеш 
ід^льтурно-історичних цінностей.
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ГЛАВА IV. ІСТОРИЧНІ НАДБАННЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

1. П АМ 'ЯТКИ  ДЕРЖ АВНОГО УСТРОЮ  ТА 
СУСПІЛЬНОГО Ш ЇТ Т Я  УКРАЇНИ

Останні роки в Україні позначені зростанням національної самосвідомості на
роду, поглибленням інтересу до історії країни і, зокрема, до витоків української 
державності. Щ процеси зумовлюють надзвичайну актуальність виявлення та 
дослідження пам'яток, пов'язаш к з процесом виникнення національно-держав
них утворень на теренах України, життям і діяльністю українських державних і 
громадських діячів, чимало з яких були несправедливо забуті.

Для успіпшого проведення дослідницької роботи, перш за все, треба мати 
чітке уявлення про те, які пам'ятки можна класифікувати як пам'ятки державного 
устрою та су спільного життя. У ході підготовки багатотомного Зводу пам'яток 
історії та культури України визначено досить чітку класифікацію такого роду 
пам'яток.' До них належать:

-  адміністративні та інші будинки, в яких розм іп^алися державні та гро
мадські установи;

-  поховання видатних державних і громадських діячів, а також ^динки, 
пов'язані з їх  життям і діяльністю;

-  пам'ятні міст(я проголошення державних актів, що відігравали значщ’ роль у 
житті України.

Історично склалося так, що переважна більпгість пам'яток державного устрою 
та суспільного життя України, що нині переб5'ває на обліку й охороняється дер
новою, стосується періоду виникнення та функціш^вання радянської влади. Що
до пам'яток державного устрою і суспільного життя України дорадянського 
періоду, то їх відсоток у загальній кількості пам'яток цього виду дуже незначний 
1 становить, за даними П. І. С*5)шіника, приблизно від одного до трьох відсотків.^ 
Таке становище пояснюсться рядом об'єктивних і суб'єктивних факторів. По-пер
ше, ру'йнацією об'єктів з ходом часу, внаслідок воєнних дій, повстань, природних
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катаклізішв, забруднення оточуючого середовища тощо. По-друге, кон'юнктур
ним, однобічним підходом до визначення пам'яток, що був характерним для ра
дянської доби. Про це свідчить анашз путівників і їфаєзнавчих довідників по об
ластях України, а також матеріалів, підготовлених для Зводу пам'яток історії та 
культури України. Наїфиклад, у путівнику по м. Чернігову будинок, побудова
ний для губернського земства, представлено як будинок, в яшму знаходився гу
бернський виконавчий комітет Чернігівської ради робітничих, селянських і чер- 
воноармійських депутатів, хоча ця адміністративна установа перебувала в ньому 
в більш пізній період. Будинок М ишлаївсьшго єпархіального братства подано як 
іфимішіеяня, в якому у  1934 р. відбулася перша обласна партійна конференція.’ У 
статті, відгоговленій для Зводу пам'яток історії та культури по Житомирській обл. 
при висвітленні історичних даних про будинок, в якому розмішувалася міська Ра
да робітничих і солдатських депутатів Жигомкфа, тільки один рядок свідчить про 
первісне його іфизначення, а саме як про будинок Дворянсьюго зібрання." Буди
нок повітової земської управи, по^цований у др. пол. XIX ст, у Сумах, в ма
теріалах до Зводу подано як ̂ дан ок , пов'язаний з подіями першої російської бур- 
луазно-демозфагичної революції.’ Такі іфиклади є типовими для всіх регіонів 
України.

Якправкшо, пам'ятки, пов'язані з державкшм устроєм і суспільним життям Ук
раїни, носять шмплексний хгракгер, тобто для них характерні ознаки одночасно 
двох чи декількох видів пам'яток. Це іюв'язано з тим, що державні та громадські 
установи знаходилися в країцих біудівлях міста, які є одночасно і  пам’ятками 
архітектури та монументального мистецтва, а в ряді випадюв - фхеології, війсь
кової історії, н ^ к и  та культури. До їх дослідження треба ігідходшж не тільки ви
ходячи з суто естетичної чи ф хітекіурної значущості об’єкту, а й  враховувати 
значення споруди як свідка історичних подій.

Кожний період вітчизняної історії репрезентують характерні тшш пам'яток 
державного устрою та суспідьного життя.

На жаль, пам’яток даного типу раннього середньовіччя, пов'язаних з форму
ванням у слов'ян перших військово-політичних об'єднань та  державних утворень 
на території %фшни практично не збереїлося.

Для періоду розвиненого середньовіччя хфакгерним є поєднання пам'яток 
державного устрою та суспільного життя з пам'ятками цершвної архітектури 
Прикладом може біути Софійський собор у  Києві (перша пол. XI ст.). Збудований 
як головний митрополичий храм Київської Русі, він у давні часи також і 
суспільно-політичннм центром держави. Тут відбувалися церемонії "посаження" 
послів, коло нього збиралися віча Київські. Разом з тим собор можна розглядати 
як пам'ятку науки та ідгльтури, монументального мистецтва, оскільки в н ьої^ 
знаходилася перша у Русі бібліотека, а стіни були пршфашені високогддожніми 
мозаїками та фресками." З точки зору пам'яток державного устрою та суспільно
го життя можна розглядати й дитинці стадовинних міст, замки великих феодалів, 
князівські па-лаци, де в епо:^ феодальної роздробленості концентрувалася як ад
міністративна, так і військова та релігійна влади. Яскравими прик-ладами такого
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роду об'єктів можуть служити залишки валів і комплекс споруд дитинця у 
Чернігові, феодальні замки у Львові, Лудьіу, Острозі, Кам'янці-Подільському та 
ін.

Для періоду пізнього середньовіччя таракгерним є розміщен-ня органів дер
жавної влади в замкових спорудах. Прикладом може бути Ніжинський замок, по
ж о ван и й  у першій чверті XVII ст. на місці фортифікаційних споруд часів 
Київської Русі. У  1648 р. замок став адміністративним центром і цитаделлю 
Ніжинсьюго пол:^. На його території розміщувалася полкова канцелярія,’

До пам'яток державного устрою та суспільного життя належать споруди, 
пов'язані з історією встановлення та розвитку міського самоврядування в Укршігі, 
наданням у  ХІУ-ХУ ст. ряду утраїнських міст магдебурзького права. Це ратуші, 
будаїнки магістратів, судових установ, іупецьких об'єднань тощо. Першим 
містом, що одержало магдебурзьке право, було м. Санок Галицько-Волинсьюго 
князівства у 1339 р. Пізніше воно було надано Львову, містам Галичини та 
Поділля, Києїу, Чернігову, Ніжину, Переяслав, Стадодубу, Остру, Полтаві, Нов- 
городу-Сіверському та ін. Після 1654 р. Україна одержала щдіверд-жєння своїх 
прав, а  в 1665 р, містам було видано жалувальні грамоти. Магдебурзьке право бу
ло скасовано у 1797 р., і тільки у Києві воно іфоіснувало до 1834 р.®

Магдебурзьке граво впроваджувало порядок виборів і функції органів місько
го самоврядування - магістрагів, ратуш, судів, іупеиьких об'єднань, цехів, а та
кож передбачало значну самостійність міст у вирішенні торговельно-еко
номічних і правових питань. Ступінь самоврядування був не скрізь однаковий. 
Нагфиклад, у Ніжині та Сггродубі він був незрівнянно вшцнм, ніж в Острі та 
Новгороді-Сіщюьжому, а в містах Західної З ^ а їн и  надагшя магдебурзького пра
ва часто супрою даувалося посиленням ігімедького та польського юлоніального 
гніту. В цілому ж  запровадження маїдебургії мало позитивне значення, тому що 
сприяло розвнпу більш прогресивних суспільно-економічних відносин, ніж фе
одальні. На честь підгверджєішя наданого Києву магдебурзького права на кошти 
магістрату і заможних громадян у  місті у 1802 р., було споруджено пам'ятну ко
лону, яка збереглася дотепер і є одночасно ігам'яткою монументального мис
тецтва та історії державного ладу та суспільного життя Уіраїни.®

Пам'ятки, іюв'язані з історією міського самоврддування та впровадження маг- 
дебургії збереглися і в інпшх містах. Так, наприклад, у центрі Івано-Франківська 
стоїть ратуша, побудована у 1695 р. за проектом архітектора Кадла Беонє. У  ній 
містився польсько-угфаїнський магістрат."’ Буущнки ратуш збереглися в Кам'янці- 
Подільському (Хмельницька обл.), Добромилі, Самборі, Нестерові (Львівська 
обл.) та в інших містах.

Велиіу роль у перетворенні м. Ніжина на значний торговельний і ремісничий 
центр у ХУП-ХУШ ст. відіграли грецькі купці, які в 1675 р. заснували тут свою 
колонію. У 1785 р. у місті було збудовано іфи-міщегшя грецького магістрату, що 
збереглося до наших часів (вул. Гребінки, № 21). У Чернігівському обласному 
^ х ів і знаходяться цікаві документи про історію створення та діяльність грецької 
колонії, її органів самоврядування." Частково ці матеріали вже опубліковані
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й можуть ^ т и  використаними для написання статей з історії створення та 
існування ПЇ.ОГО будинку. Там же знаждиться "Справа про всі в М алій Росії ка
зенні будинки за 1781 р.". Цей документ являє собою описи та креслення багать
ох адміністративних будинків Багурина, Бахмаяа, Коропа, Борзни, Любєча, Ніжи
на, Новгорода-Сіверською, Седніва, Чернігова та ін. міст і є цікавим джерелом 
для дослідження проблеми.

До пам'яток державного устрою та суспільного життя й  водночас воєнної 
історії мояуть ^ т и  віднесені й  адміністративні споруди, розташовані в районах, 
пов'язаних з історією українського козацтва - січах, місцях розміщення полків, 
сотень, куренів. Виник-нувпш на почапу XVII ст. виключно як війсьш ві форму
вання, після 1648 р. вони перетворюються на місцеві центри політико-адміністра- 
тивної, військової, цивільної та судової влади. Поява ціоі специфічної форми 
адмшістративно-державного устрою стала одним з етапів у розвитку уіфаінської 
державності.“ Полково-сотєнний устрій фактично до кінця ХУШ ст. зберігся на 
українських територіях, де верховна влада належала Польщі, Туреччині, Росії, й 
на різних етапах свого розвитку охоплював Правобережну', Лівобережну та 
Слобідську Україну.

Відродження козацької слави п отре^є увічнення в меморіальних пам'ятках 
місць розташування січей, старовинних козацьких містечок, де згодом ^ л о  за
сновано ряд населених лунктів, що без сумніву матиме велике патріотичне зна
чення. Позитивний досвід вже є. Наприклад , у  Донецькій обл. на місті давнього 
козацького селища (нині смт. Городівка) у 1971 р. було встановлено пам'ятний 
знак Це пам'ятне місце внесено до Зводу пам'яток історії та культури Укфаїнн. У 
1990 р. на честь святкування 500-річчя ук5)аїнського ю -задгва пам'ятні знаки бу
ло встановлено на місцях розтап^тання за-порозьких січей, що не збереглися, в 
тому числі й на території румунського сеїш Верхній Дунаєвець, де знаждилася 
Задунайська Січ.“

Але й досі не відзначено та не взято під ож роіу  держави пам’ятні місця ро> 
ташування Олешківської Січі (на території м. Цюрупинськ Херсонської обл.) та 
Кам'янської Січі (поблизу с. Ресіу-бліканець Бориславського р-щ ' Херсонської 
обл).“

Типовою та найбільш поширеною формою державної установи козацької до
би на Лівобережній % раїш , Слобожанщині та Запоріжжі були сотенні та полкові 
канцелярії, будинки яких збереглися в ряді міст Полтавської, Чернігівської та 
ін тн х  областей. Найцікавішим з будинків, що збереглися, є приміщення канце
лярії Кшвського козацького полку у  м. Козельці (Чернігівська обл). Споруджений 
за проектом відомих ^хітекторів А.Квасова та І. Григоровича-Барського в 
1752-1763 рр., двоповержвий дім має 6 кімнат на кожному поверсі. Фасад іфи- 
крапіають піпясіри та вигадливий ліпний вгіерунок. В історії архітектури ук- 
рашського бароко будинок займає видатне місце, як яскравий зразок цивільної 
архітектури. Після ліквідації в Україні полкового устрою в кінці ХУЛІ ст. буди
нок ̂ л о  передано магістрату м. Козельця.“
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Ціказ^ історію має будинок філіалу Чернігівського краєзнавчого музею. Його 
№ло з^довано у Чернігові наприкінці XVII ст. на замовлення полковника Я. Ли- 
зогуба. Він має дуже красивий цегляний декор всіх чотирьох фасадів. Після 
смерті Я. Лизогуба цю кам'яницю було іушгено І. Мазепою. Він закінчив 
зоиііш нє опорядження будинку. Після Полтавсьваї битви 1709 р., воли І. Мазепа 
опинився за межами України, в будишу розмістилася канцелярія Чернігівського 
юзацького полку, а потім судове приміщення.”

Викликає подив той факт, що на території таких областей, ж  Сумська, Пол
тавська, Черкаська, Вінницька, де розташовані П ухів, Гадяч, Миргород, Чиги
рин, Немирів, Брацлав і рдд інших міст, що у ХУІІ-ХУШ сх були центрами фор- 
іування козацьких полків і сотен, пам'ятки деряавного устрою та суспішьиого 
життя України цього періоду практично не досліджено і не обліковано. Якщо во
ни в силу різного роду причин не збереглися, то відомості іфо найбільш виз
начні з них принаймні повинні включатися до путівників, довідників краєзнавчо
го ірофілю , енциклопедичних видань типу Зводу пам'яток історії та культури Ук
раїни. Історичні події тих часів повинні знайти відображення в монументальних 
пам'ятках і пам'ятних знаках.

У міру того, як Російська імперія все більше обмеяувшіа автономію Лівобе
режної Увраши, суто українські органи державно-адміністративного устрою ста
ли витіснятися та замішовагися російськими. Ще у 1722 р. з метою обмеження 
влади гетьмана та козацької старшини за наказом Петра І ^ л о  створено Мало
російську колегію -центральний орган державного управління, якому іцдпордд- 
яо^вала-ся вся територія Лівобережної Украши. Розгадувалася вона у ре-зи- 
дснції у к р тсь к и х  гетьмазаів у Глухові.

1727 р. у  зв'язку з тимчасовим нідновпенням гетьманського правління Мало
російську колегію було ліквідовано. Після остаточного скасування гетьманської 
влади в Україні у 1764 р. на попередніх засадах було утворено так звану другу 
Малоросійську коле-іію, що іроісіувала до 1786 р. Визначними пам'ятками 
історії та архітектури, що збереглися від того часу, є будинок Малоросійської каз- 
■легії (1768-1782 рр.), палацо-наркові ансамбж резиденцій гетьмана К. Г. Розу- 
мовського (1751-1757 рр.), президента Малоро-сійськаї колегії П. О. Рум'янцева 
(1767-1768 рр.) у Глужві (Сумська обл.) та ін.

Певні особливості мав державно-адмініетративний устрій Правобережної Ук
раїни, Зак^паття та Північної Буковини, що в різні періоди своса історії входили 
до склд2̂  Речі Посполитої, Угорського королівства, Трансшіьванії, Австрійсьюї 
імперії. Молдавського князівства. Але у 80-90 рр. ХУП сх на Правобережноіу' 
Подніпров'ї виникло декілька юзацьких полків із своїми органами адмінісграгив- 
ної та судової влади. Населення цих юзацьких слобод не визнавало верховенства 
Речі Посполитої та вело активну бороть^ з нею.” Згодом Річ Посполита була 
змушена згідно з Королівським універсалом 1684 р. надати козакам значні права 
та возаності, що дозволило їм  зберегти свої органи адмітстративної влади й на 
більш пізній період. На жаль, пам'ятки державного устрою і суспільного життя 
даного регіону вивчено ще недостатньо.

185



з  другої половини XVIII ст. на Лівобережжя, а з 1795 р. і на Правобережную Ук
раїну поширюється новий територіально-адміністративний поділ на губернії, 
провінції, намісництва, повіти, відповідно зі своїми адміністративними органа
ми. Кількість перпшх та їх територія впродовж часу змінювалися. Будинки, в 
яких розміщувалися відповідні державно-адміністративні органи, збереглися в 
багатьох містах "Ь^аїни (Києві, Полтаві, Глухові та ін.) і, як правило, є визначни
ми архітектурними спорудами. Наприклад , будинок Полтавською губернського 
земства, де нині розташовано іраєзнавчий музей, було споруд жено у 1903-1908 іф. 
за проектом видатного майстра В, Г. Кричевсьшго, автора першого герба на пра
порі % раїнської Республіки, споруди меморіального музею Т. Г. Шевченка в Ка- 
неві та ін. (Емігрував до Америки, помер у Венесуелі у 1952 р.).®

Розвиток в У ф аМ  капіталізму призвів до виникнення нових державних і  гро
мадських структур. Виникають такі установи й організапії, як думи, дворянські 
та іупецькі зібрання, про^юпілки тощо. Споруди, в яких вони знаходилися, є істо
ричними пам'ятками своєї епохи. Однією з таких пам'яток, а водночас і перлиною 
української ф хітекіури є будинок іупецького зібрання у  Києві, збудований у 
1882 р. за проектом архітектора Н. Ніколаєва. Нині в ньому розташована Кювська 
державна філармонія.

На наш погляд, як пам'ятки державного устрою та суспільного життя, можна 
розглядати будинки бірж і банків. Поява цих інституцій є ознакою утвердження 
нового, порівняно з феодальним, капіталісшчного суспільно-еюномічного ладу, 
новим фоком у розвитїу держави. На жаль, історії створення цих установ істо
рики приділяють ще недостатньо уваги. Наприклад, історична частина статті про 
будинок біржі в Києві в енциклопедичному довіднш у "Київ" (К., 1985. 2-е вид.) 
обмежується інфор&шцією іщо те, які державні установи розмішувалися в ньому 
в  більш пЬні часи. Автор не розкриває іфичии та історію утворення, осноївні 
функції та значення, що мала дана установа у розвіш у крщни. М іж тим, це була 
одна з перших подібних установ в Уфаїні. Ьгіціаторами її заснування були док
тор політичних н ^ к , ректор Кшвського університеїу, відомий державний діяч 
Микола Християнович Бунте та тодіпшій міський голова та видавець 1.1. Завадсь- 
кий.® Торгові сіірави на біржі мали іщаво вести іфедставники всіх верств насе
лення при умові виплати грошоюго внеску, розмір якого встановлювався біржо
вим товфиствоїя. Членами біржзвого товариства були найкруїшіїш промисловій 
та заводчики того часу, такі як браги Терещенки, В. С. Качала, І. Бродський та ін. 
У біряювому залі експонував свої твори відомий художник І. К. Айвазовський.“ 
Будинок, в якому знаходилась біржа, зберігся до наших часш (вуд Інстіпутська, 7).

Свофіднимн символами зміни одного суспільного ладу іншим є пам'ятні хре
сти на честь скасування ф іпацгва в ^^гпн і. їх  теж можна вважати пам'ятками 
державного устрою та суспільного життя. Ц і пам'ятні знаки збереглися та взяті на 
облік у Львівській, Івано-Франківській областях, де кріпацтво було скасовано ще 
1848 р. Подібні пам'ятки було споруджено й у інших областях України,® але во
ни ще досить мало досліджені.

Ретельного дослідження та опису потребують пам'ятки, пов'язані з першими 
кроками становлення української державності після лютневої революції 1917 р. 
Для цього періоду характерна часта зміна форм державного устрою, кожному з 
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яких були притаманні свої політичні й адміністративні структури, органи законо
давчої, виконавчої та судової влади, громадські організаїцї.

Навесні 1917 р. представниками прогресивної української інтелігенції, які 
входшш до Товариства українських поступовців, було прийнято рішення про 
створення Центральної Ради (знаходилася у пришщенні Педагогічного музею у 
Києві). Метою ц ій  організації п^ламевтського типу ^ л о  об'єднання українсью- 
го національно-демократичного руздг, впровадження широкої національно-тери- 
горіальної автономії України у складі федеративної демократичної Російської Ре- 
оц'бліки, забезпечення економічних, політичних, культурних та інших прав 
національних меншостей, іцо проживали в к р а їн і, організація нових місцевих 
органів влади. Було створено губернські, повітові та міські "уїфаїкські ради" 
(Полтавщина, Чершгівпрша, Слобожанщина, Волинь, Київ), “українські фракціі'" 
Ефи вже діючих радах. Велика робота проводилася щодо розширення мережі 
діючшх з дореволюційних часів національно-їультурних громадських організацій 
- просвіт і т. ін. У червні 1917 р. було створено новий український уряд - Гене
ральний секретаріат. 7 листопада 1917 р. Центральна Рада своїм ПІ Універсалом 
іфоголосила утворення автономної З^раїнсьної Н ^одної Республіки у складі 
єдиної Російської Республіки. Встановлювалися кордони нового державного ут
ворення, визначалися найголовніші політичні іфинцшш Республіки.“ На честь 
цій події у 1917 р. у с. Пісочне на Львівщині було встановлено пам'ятний знак. 
Він зберігся дотепер і  взятий під охорону державою.” Але дослідження та збере
ження потре^кш . інші пам'ятні місця та об'єкти часів Центральної Ради та її уря
ду, місцевих рад, Геїьманаїу та Директорії та їх адміністративних органів: 
Кабінету Народних Міністрів, Державного Секрет^іату; пам'ятки, пов'язані з 
щюголошєнням Західно-^раінської Народної Реслубліки, %раїнської Держави, 
договором цро злуку Західно-Української Народної Республіки та Уіфаїнської 
Народної Республіки. Виявлення пам'яток, пов'язаних з цими державними інсти- 
тущями, дозволить розппфити та доповнити істориш-культурну спадщину ук- 
{Шнсьюго народу.

Серйозного критичного перегляду потребує проблема досліджешш та популя- 
разації пам'яток, пов'язаних з життям і діяльшстю :видатних державних і гро
мадських діячів Укршни та Росії дорадянського п^)іоду. До недавнього часу за
стосування до подій минулого вузького класового шдхзду прісїводило до замов
чування чи однобічно негативного висвітлення історичних подій і осіб, що не 
вміщувалися в штучно створені межі.

Відновлення історичної прадди потребує віддати належне пам'яті таїшх видат
них діячів, як Д. Вишневецький, П. Сагайдачний, І. Мазепа, П. Калнишевський, 
М  Грушевський, В. Винниченю, С. Єфремов та ін. У багатьох областях ця робо
та вже проводиться. Наприклад, пам'ятний знак на честь гетьмана Івана Мазепи 
встановлено в Батурині (Чернігівська обл.). У Коломиї (Івано-Франківська обл.) 
иа подвір'ї місцевої гімназії у 1992 р. відкрито пам'ятник М. Грушевсьюму. На 
честь видатного державного діяча у Києві названо ву-шщю, встановлено ме
моріальну дошку на будинку, де М. Грушевський працював у 1927-1934 рр. (вул. 
Володиміфська, 35).
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у  1991-92 рр. іусиллями фахівців Лаврського державного заповідника, Укр- 
проекгреставрації та інпшх установ за архівними доі^менгами та фотоматеріала
ми було відновлено у первісному вигладі надгробок на могилі відомого держав
ного діяча кінця XIX ст, П. А. Столишна, що у 50-х рр. було зруйновано.

Таким чином, виявлення та дослідякння пам'яток державного устрою та 
суспільного життя може суттєво доповнити наше уявлення про розвиток і станов
лення у к р ^ с ь ю ї державності протягом століть.
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2. ВІДОБРАЖ ЕННЯ В П А М ’ЯТКАХ ІСТО РІЇ НАЦІОНАЛЬНО- 
ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Чільне місце в історії Уі^шїни посідає боротьба українського шфоду за своє 
національне та соціальне визволення. Впродовж тривалого історичного розвнгіу 
У ^аїна не мала свой державності, а її сучасні терени належали до різних дер
жавних утворень.

На жаль, пам'ятки, пов'язані з цими надзвичайно актуальними процесами, 
щютягом тривалого часу залишались без належної увага дослідників. Це знач- 
гою мірою зумовлювалося тим, що проблеми нащональної самобутності та неза
лежності, становлення української державності ^ л и  забороненою темою в ра
дянській ісгоріоірафії. Це знайпгао відображення й у  пам'ягкознавстві. Так, за да
ними 1990 р., з 1660 пам'яток дорадянсьшї історії лише 373 належать до пам'яток 
соціальних і націоншіьно-визвольних рухів (23,3 %) і серед них лише близько де
сятої частини (33) відображають національно-визвольну боротьбу у^мїнсьшго 
нщюду. Тому дослідаення пам'яток, що висвітлюва.ли б цю боротьбу має велике 
іфакгичне значення. До них, зоїдрема, належать будинки, пам'ятні місця, похован
ня, пов'язані з діяльністю визначних діячів національно-визвольного рутдг Ук
рапи. Практично повністю відсутні пам'ятки ХІУ-ХУ ст., що відображали б цілий 
ряд визначних подій, зокрема, соціальний і національно-визвольний рух селянст
ва Закарпаггіц Галичини та Поділля в XVI - 1-й пол. XIX сх, що одержав назву 
'опришківства", визвольну боротьбу селянства Правобережної України, т. зв. гай
дамаків, проти соціального та національного гноблення у середині ХУІП ст. та її 
найвипщй етап - Коліївщину, діяльність таких визначних ватажків селянських, 
рухів як У  Кармалюк, О. Довбуш та ін. Прогалини цих та інших періодів історії
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%ргйши доповнюють інші види пам'яток, зоврема архітектури та моизтиентально- 
го мистецтва.

Важливим і водночас тяжким періодом у житті утфшнського нгфоду була бо
ротьба іфоти турецько-татарської агресії, що тривала протягом ХУІ-ХУЇЇ ст. Са
ме Б цей час набіги іримських татар на степові, прикордонні регіони к р а їн и  на
були загрозливого характеру. Цю боротьба відображено в численних зразках ус
ної народної творчості. Символом т ій  доби став образ жінки-ішгріотки М ^усі 
Богуславки, яка жила в першій чверті XVII ст. у м. Боїуславі, тепер Київської обл. 
У ньоїцг втілено узагальнений портрет жінки-ірудавшщі, що гравдиво відобра
жав добу, її дух, життєві явища та події, підтвердження яких можна знайти в істо
ричних документах. За клопотанням районної організації Товариства охорони 
пам'яток історії та культури в 1981 р. у  Боїуславі відвриго пам'ятний знак Марусі 
Богуславці, автори якого в дівочій постаті ірагнули втілити душевну красу та 
вроду укршнської жінки, її непереможну силу волі в боротьбі за свободу свого на
роду.*

Сторінки історії боротьби українсьюго нгроду щ)оти турецью-татарської аг
ресії увічнює пам'ятне місце, розташоване поблизу с. Креюва Жзвквського р-ну 
Львівської обл. Тут знаходився монастир, навколо яю го в 1669 р. монахи п о зд у 
вали укріплення, перетворивши його на фортецю. У 1672 р. турецько-татарські 
війська намагались заяш итн його. Проте впертий опір, що вчинили агресору 
ченці монаспфя, не дозволив здійснити цей задум.^ У  тоьог ж  1672 р. біля с. Ко
мірного нині Городоцького р-щг Львівської обл. турецько-татарським військам 
щд командуванням Нуредіна Султана раптовим ударом вдалося захопити зне
нацька місцеве населення та поневолити його. При допомозі місцевого населен
ня, що уникло полону, військам Речі Посполитої вдалося одержати перемогу над 
шдстушшм ворогом. Згодом, ш  місці бою встановлено пам'ятний знак*

Відсіч турецьіа-тагарськін агресії була однією з причин виникнення козацтва, 
що відіграло надзвичайно важливу рош. в історії національно-визвольного руту 
Уіраїни. Його існування впродовж ХУ-ХУІП ст. стало одним з найважливіших 
чинників укршнського нщюду за виборення незалежності в боротьбі з Туреччи
ною, Кримським ханством. Річчю Посполитою, Росією. Запорозьке козацтво, що 
складалося переважно з українсьвшо населення, стаж) передовим загоном у бо
ротьбі проти ̂ жоземного панування.

Пам'яток, що відображають історію запорозького козацтва, залишилась не- 
зшина кількість. Серед видатних козацьких діячів слід назвати, перш за все, Пе
тра Конашевича-Сагацдачного, який був відомий як талановитий полководець. У 
той же час він гфобив значний внесок у  розвиток освіти, науки, захисту право
слав'я уіфщнського народу. Реально оцінюючи можливості ^іфаїни в боротьбі 
проти Польщі та Кримсьюго ханства, П. Сагайдачний вважав за додільне не роз
ривати встановлених відносини з польським королем, а іноді, навпаки - надавати 
йому послуги в складних для нього обставинах. Він домагався для У ф аіни ши
роких щ)ав автономії, що мали бути гарантом поіфащення соціально-економічно
го становища не тільки запорозького козацтва, але й всього українсьюго народу. 
Завдяки ^силлям  П. Сагайдачного в 1620 р. ^ л о  відновлено українську право
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славну церкву, ієрархи якої після Берестейсьюї унії 1596 р. зазнавала постійних 
зтисків з боку польського урдцу. Завдяки участі П. Сагайдачного та запорозьких 
козаків на боці польського війська у відомій Хотинській війні 1621 р., коли було 
завдано від^тн о ї поразки переважаючим військам Отгоманської Туреччини, до 
1625 р. на території Київського воєводства ^ л о  офіційно визнано козацтво без 
обмеження його реєстром. Це значно полегшувало соціально-економічне стано
вище населення України в цілому та підносило роль козацтва в суспільно- 
політичному житті

Залишки Хотинської фортеці нагодують про події тієї далекої пори. У 1991 р., 
на ознаменування 370-ї річниці перемоги українсько-польських військ у 3&- 
тинській війні, на місці битви було віщфито пам'ятник визначному воєнному та 
політичному діячу П. 1й>наіпевичу-Сагайдаяному. Ця споруда символізує активну 
участь запорозьких козаків у національно-визвольному русі України першої по
ловини XVII ст.

Важлива роль в історії запорозького козацтва належить Івану Сіріу - юшово-
отаману війська Запорозького. Він був, за висловом Д. І. .^орницью го, типо

вим представником запорозького козацтва. Брав участь у Визвольній війні ук
раїнського народу середини XVII ст., організував ряд успішних походів на 
Кримське хансхю та іфичорноморські фортеці Туреччини, під час яких було виз
волено багато невільників. З іменем І. Сірка пов'язано пдіеказ про лист запо
рожців до турецького султана Магомета Щ  в якон^  ̂вони виявили нешвисть до 
загарбників і непохитну волю до перемоги над ворогами уіршнського н^)оду.‘'

Івана Сірка пожвано на козацькому цвинтоді поблизу Чоргомлицької Січі, на 
високому пагорбі, увічненому кам’яним хрестом з написом.®

Визначним діячем національно-визвольного руху України був Кость 
Гордієню - отаман війська Запорозькаго, активний учасник боротьби за неза
лежність України першої пол. ХУЛІ ст. Як згадують сучасники, К. Гордієнко ^  
іювною протилежнісгю І. Мазепи, з яким на певний відрізок часу поєднала його 
доля: "Мазепа був паном і весь вік проводив поділ людності на панство та холоп
ство; роздавав українські землі козацькій старшині разом з посполитим людом, 
Е^лижаючи тим становище українського люду до московського іфіпацтва. 
Гордієнко ж  обстоював рівність прав всього українського люду й через те во
рогом усякого панства й  поневолення людей одного стану людьми другого ста- 

Поховано К. Гордієнка на Кам'янській Січі у 1733 р. поблизу теперішнього 
с. Республіканець Бериславсьжого р-ну Херсонської обл., "з мушкетною та гар
матною пальбою". Могила та хрест з відповідним написом, незважаючи на плин 
часу, збереглися до наших днів, проте знаждяться в занедбаному стані.

Велику групу пам'яток складають пам'ятки та пам'ятні місця Визвольної війни 
уіфаїнсьюго народу середини XVII ст., що започалувала нощг епоху в боротьбі 
нщюду за незалежність і створення самостійної держави. Події, пов'язані з 
війною, відбувались на великій тозиторії кр аїн и . Про них нагадують гео
графічні назви, залишки оборонних споруд, території ратних бойовищ, що треба 
ретельно дослідиш.
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Однією з найвюначніших пам'яток Визвольної війни є місто Чигирин, що був 
одним з центрів визвольної боротьби українського народу. В середині XVII ст. 
він став не лише резиденцією гетьмана, а фактичною столицею української дер
жави. На той час до Чигирина ^ л и  іф и іуті погляди володарів багатьох євро
пейських іраїн, тут написано близько 300 універсалів - дфж авних документів 
ві^тріпш ього та міжнародного життя. У  резиденції Б. Хмельницьюго на 
Кам'яній або Богдаиовій горі ̂ л и  посли російського царя, польськаго короля, ту
рецького султана, короля Ш веції, Ватикану, Венеції та інших держав. У 1677- 
1678 рр. під стінами Чигирина українські козаки, разом з російськими військами 
дали відсіч 200-тисячним турецько-татарським військам. Не втратив Чигщіин 
свого значення й у ХУШ ст., відіграючи важливу роль у розвигіу гайдамацького 
руку та Коліївщини.

Нині в Чигирині залишились рештки фортеці, а також резиденції Б. Хмель
ницького. В^уто ^ л о  б провести грунтовне обстеження Кам'яної гори, оборонних 
стін, залишків башт, рову, портово-господарських приміщень Чигирина козаць- 
ю ї доби з метою збереження ік для нащадків. Протягом тривалого часу ук
раїнська ^гЕОва громада ставила питання про створеншс в Чигирині заповігцюї 
зони як пам'ятки середньовічного уї^уаїнського міста.’ Напередодні урочистого 
відзначення 400-річчя від дня нщюдження Б. Хмельницького в Чигирині було 
проведено великі роботи щодо реставрації та створення меморіальної зони, при
свяченої Визвольній війні у^уашсьизго н ^оду  середини XVII сг. Все це дасть 
можливість зберегти для нащадків героїчне минуж українського н^оду.

З Визвольною війною тісно пов'язано Субсггів Чигиринського р-ну Черкаської 
обл Якщо на поч. XVII ст. Суботів був невеличким хутором, то за часів Б. Хмель
ницького він стає справжньою фортецею, посередині якої стояла гетьманська са
диба. З Суботова гетьман керував збройними силами України, спрямовував на- 
ва.тьні удари полків, що рейдували тилами польської шляхта, руйнували ворожі 
фортеці та піднімали народ на бороть^. Тут він підписував свої універсали до на
роду. За Б. Хмельницького Суботів став значним осередком культури. Гетьман 
мав велш у бібліотеку, а вихованець Києво-Могилянської академії чернець Деб- 
родіяшко навчав його сина Юрія латини та музики. Ве.тикий інтерес становлять 
будівлі та архітектура. Я к і в  Чигирині, в Суботові був %цинок гетьмаїга, а поряд 
з ним будинки козацької старшини, що, на жаль, не збереглися. Про їх ісщшання 
нагадують кілька ходів до шдземелля, що вели від гетьманського палацу до 
Іллінської церкви, збудованої в 1653 р. як родинна усипальниця сім 'ї Б. Хмель
ницького, що повністю збереглася до нашого часу. Залишились також три кри
ниці, викопані за гетьманських часів.'

Про події, що стали поворотним етапом історії України, визначивши посилен
ня експансії Москви на українській землі, нагадують пам'ятки монументального 
мистецтва в м. Переяславі-Хмельющькому Київської обл. Зоїфема, йдеться про 
акт ухвалення Переяславської угоди між Україною та Росією в 1654 р. Цю подію 
відбиває монумент на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією (офіційна 
назва пам'ятника), встановлений за рішенням ЦК Компартії Укршни в 1961 р. у 
Переяславі-Хмельницькому на площі Б. Хмельницьіюго.
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Пам’ять видатного політичного діяча та полководця, гетьмана України 
Б, Хмельницькою увічнюють багато пам'яток мої^ментального мистецтва. Нині 
в Україні пам'ятників, присвячених цій величній постаті в історії українського на
роду, нараховується більше ста Один з них було встановлено в Києві ще у 1888 р. 
Вперше думіу про такий пам'ятник висловив у 1844 р. відомий дипломат 
В. Фрейгах, російський консул у Ломбардо-Венеціанському королівстві. Всупе
реч намаганням Ватикану створити "Велику Польщу від моря до моря" за ра:^'- 
нок України, він защюпощгвав поставити в Переяславі бронзову фігуру того, хто 
показав своєю булавою на сусіда-союзника. Біля ніг Гетьшна мали лежати папсь
ка тіара, туредький бунчук і польський орел - емблеми ворогів козацтва. Проте 
надісланий до Петербургу проект бюрокрага-сановники благополучно поклали 
щд сукно. Не відомо скільки б тривала тяганина серед урядових кіп, але польсь
ке повстання 1863 р. знову висунуло на порядок денний це питання. Після жор
стокої розправи цщ)ський уряд підхопив ідею створення пам'ятника Б. Хмель
ницькому в інтересах іфопаганди концепції своєї національної політики. Трохи 
пізніше найбільш повно її висловив голова юмітегу з спорудження пам'ятника 
Б. Хмельницьюму М. Юзефович; "Хмельницкий не только положил начало вос- 
сгановжнию нарушенного единства всей русской земли, но он, отаяв у  Польши 
Киевстую Русь, решил самый важный вопрос о дальнейшем ее политическом су
ществовании и гобавял навсегда от злейшего врага веры и народности. Пожар
ский, освободивший от ляхов Москву, и Хмельницкий, подавший ей руїу, были 
репштелямн наших судеб и оба являются сами собою как бы участниками в  на
ступившем девятисотлетии нашего православного торжества, так что отхръзте 
памятника освободкгелю нашей )фистианской колыбели. Киевской Руси, одно- 
щюменно с этим духовным торжеством было бы совершенно уместно".’

Лшпе 5 березня 1870 р. було дано "высочайшее повеление", хоча державна 
казна не виділила жодної копійки. Ояексащф II замість грошей "высочайше поз
волил на откръпЕие по империи подписки для сбора добровольных гфиношений 
на сооружение памятника Ботдану Х мельницкому".У  60-х рщ. проект м ай^т- 
нього монумента було доручено зробити відомому російському скульптору 
М. І. Мкешищг, автору пам'ятника "Тисячоліття Росії" в Новгороді. М. Мікепшн 
виготовив ііпсову модель. За його задумом композиція, грім постаті Б. Хмель
ницького, повинна включати барельєфні зображення з трьох боків постамешу; 
"Зборовську битву", "Переяславську Раду", "Зфочисту зустріч гетьмана в Києві". 
Велике смислове навантаження несла скульптурна група, що зображала українця, 
росіянина та білоруса. "Жоден пам'ятник, - писав пізніше сіудьптор, - мені так 
дорого та матеріально не коштував як цей".“ На жаль, сучасний вигляд споруди 
мало схожий на модель. Втручання Олександра Ш та брак иоппів зробили свою 
ощаву.

Пізніше постало питання про місце спорудження пам'ятника. Історично скла
лося так, що місце йому було саме там, де він сьогодні знаходиться. Саме сюди, 
на Софійський майдан, 17 грудня 1648 р. Б. Хмельницький п р и ^  до киян. 
Місцеві жителі зфочисто вітали його. "Весь народ вийшов з міста, вся чернь віта
ла його," - писав представник польського уряду.'’ Через Золоті ворота Б. Хмель
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ницький в'їхав до м іста У  всіх церквах звонили у дзвони, стрілили з гармат. Біля 
Софійського собору вітали його митрополит, дужвенство та городяни. Саме тут, 
на цьому місці, студенти Кшвсьюї колегії читали латинські й удоаїнські вірші на 
його чесгь.*^ Проте обер-проіурор Синоді’ К. Побєдоносцев заборонив ставити 
постать Б. Хмельницького між Софіївським собором і Михайлівським Золото
верхим монастирем -"  зневага та образа": козак на ю ні й у  шапці перед богоугод
ними місцями! На боці Синоду стояв граф Ігнатьєв, який радив спорудити мону
мент біля Золотих воріт. Щдка:5 ^вали й інші місця: перед 'і^ер си гето м , біля 
місьюго театру, на перехресті Бібіковського бульвдоу (нині %львар Т. Г. Шевчен
ка) та вулиці Базаківської (нині вул. Комінтерну). Проте голова ю місії (треба 
віддати йому належне) написав, що саме на Софійському майдані може стояти 
пам'ятник, причому навіть переміїцувахи його між собором і монастирем не мож- 
іш: в цьому випадку гетьман показуватиме булавою на Стдоокиївсьіу поліцейсь- 
щ  дільницю, де на той час перебувала кінна статуя.”  Обране місце невздовзі зро
било майдан громадським центром міста, де впродовж цілого століття відбува
лось багато подій, тут були перші антиурядові виступи напередодні першої 
російської революції, іу г  іфисягали т  вфність російські війська в 1915 і 1916 рр. 
перед вщправюю на фронт під час першої світової війни. У  роки Радянської вла
ди були спроби зняти з постаменту адш ьш уі^ Б. Хмельницького, навіть було 
оголошено юнкурс на спорудження ігам’ятника героям громадянсьюї війни. Про
те історія розпорядилася інакше. Пам'ятник лишився на місці й, ю ли розпочала
ся Велика Вітчизняна війна, перед Софіївським собором кияни перед відправкою 
на фронт присягали на вірність Батьківщині. А після визволення міста біля 
пам'ятника Б. Хмельницького переможним маршем пройшли партизани.” Незва
жаючи на різву тракговку мотивів, що ними керувалися ініціатори спорудження 
пам'ятника, слід зазначити, що це був перший монумент, споруджений ук- 
рзйвсьтщ  діячеві такого рівня за існування Російської імперії.

Розвиток національно-визвольного руху українського ндооду в період другої 
пол. ХУП - п ^ ш о ї пол. ХУШ ст. пов'язаний, насампфед, з ім'ям видатного 
суспільно-політачного діяча України - гегьмаш  Івана Мазепи. Постать І. Мазе
пи протягом століть хвилює уяву багатьох дослідників. Ставлення до цієї люди
ни досі неоднозначне: спвкгр поглядів на його суспільно-політичну діяльшсть ко
ливається надзвичайно широко - від радника до нащонального героя. Ці .діамет
рально доотилежні поглади стали відображенням політичної боротьби яку  самій 
^ ^ а їн і, так і за її межами, навколо минулого та її майбутнього розвитку. 
Оуспільно-полігичта діяльність гетьмана І. Мазепи та його прихильників була 
спрямована на створення незалежної укфашської держави, дооте, умовк того ча
су не дозволили здійснити цей задум. Тоьу-то в російській, а пізніше і в ра
дянській історіографії було зроблено багато, щоб ім 'я І. Мазепи та його 
доибічників було вшфеслено з історії України. Відповідно і пам'яток, пов'язаних 
з діяльнісію згаданих осіб, залипшлась дуже незначна кількість.

Про діяльність І. Мазепи нагадують залишки Баїуринсью ї фортеці. У  ХУП ст. 
Баїурин являв собою досить значне місто. Його населеіши брало активну участь 
у Визвольній війні. На самокуг її початку місцеві жителі напали на фортецю та
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розправились з польською шляхтою. Після Переяславської ради Баїурину складі 
% раіни ^ л о  приєднано до Росії. Тут у 1663 р. було підписано знамениті Баїу- 
ринські етап і, що підтвердзідпвали Переяславську угоду 1654 р. Протягом 1669- 
1708 рр. Багуринська фортеця % ла резиденцією гетьманів України. Саме на цей 
час припадає діяльність І  Мазепи. У 1991 р. тут ̂ л о  встановлено пам'ятний знак 
на честь гетьманування в Батурині І. Мазепи. І. Мазепа здайснював велику дер- 
ж авотвор^ роботу. Однією з її форм було будівництво численних культових, 
цивільних споруд, установ культури, Cq)€я багатьох прикладів можна назвати 
Вознесенський монастир у Переяславі, навчальний корщ с Києво-Моіилянської 
академії, шдіримка діяльності Братського монастиря в Києві тощо. На ознамену
вання зас^ц^г гетьмана Уідраши І. Мазепи перед українським народом 6 листопада 
1994 р. на багьківіцнні гетьмана, в с. іуЬ зєішнцях нині Білоцерківсьіюго р-ідг 
Київсьшї обл. %ло встановлено пам'ятник.

Досить своєрідно розвивався національно-визвольний рух у західноук
раїнських землях. Щ території в різні періоди історичного розвитку входили до 
І*зних державних утворень, що зумовило специфйу форм і зміст народних вис- 
туїгів.

Добре пам'ятає український народ активного учасника націоігадьно-визволь- 
иого руху в Західній Україні Олексу Дов^чпа. Під його керівництвом загони оз
броєних селян - "опришки" - вели самовідцаїу боротьбу за своє соціальне та 
національне визво.лення з-під гніту польської шляхта. Його ім 'я було відоме дапе- 
ю  за межами "^іраши, в Польщі, Модцавії, Угорщини, Болгарії. Про Довбуша 
складено багато народних пісень, переказів. Його ім'ям названо печери, скелі, се
ред яких найбільш відомі Довбушанка в Карпатах, печера на г. Говерлі, скелі біля 
м. і^ м ч і. На місці загибелі народного месника у 1980 р. встановлено пам'ятний 
знак.*'’

Надзвичайно цікавою пам'яткою є урочище біля с. Буданиця Івано- 
вранківсью ї обл., ІДО в народі називають "скелями Довбуша". Про це урочище 
кяу є чимало легенд, переказів, досліджень. Народна нам'ять зберегла згадки про 
монголо-татадську навагу. Для загарбників скелі сгужили тимчасовим сховищем 
награбованого майна, що згодом переправлялось до Золотої Орди. Тут нібито сто
яла татарська залога й силою іфимутпувшіа невільників довбати печери для ув'яз
нення непокірних. Проте іюйбільше легенд пов'язано з О. Д овбнем . В одноіу з 
переказів розповідається іф о те, як від скелі Малий Одинець до "голови" на ве- 
лнких каменях було протягнено канатну доріжіу довжиною кілька десятків 
метрів, по якій у час небезпеки переходили оіщишки. В іншому згадується вітряк, 
пю стояв на вершині скелі. За його допомогою подавали на гору воду, мололи зер
но. Розповідають, що всередині Одинця є обертовий камінь, що відфнвав таємні 
входи до скарбів Довбуша."

Важливим джерелом дослідження національно-визвольного ругу можуть ста
ти замкові та фортифікаційні споруди. Одним з таких прикладів може бути Не- 
вяцькнй замок, розташований за 14 км від Ужгорода, що слугував першою лінією 
оборони міста від нападників. Ця споруда вперше згадуеться в 1274 р. Завдяки
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замід' під м)шролем знаходилась 'і^жанська долина, якою проходив торговий 
шлях з Угорпцши через Ужанський перевал до Галицького князівства та Пользці. 
Протягом 1315-1317 рр. він став опорним п^тжтом селян, які під керівництвом 
лопана Петенка вели боротьбу проти угорського короля.**

Щкавою пам'яткою національно-визвольного руху в Україні є Мукачевський 
замок (або замок Паланок) - пам'ятка війсью вої архітектури середньовіччя, спо
руджений на перехресті старовинних шляхів. Як потужна фортеця він формував
ся в кінці XIV - на поч. XV ст. Протягом тривалого часу на Замковій горі й  біля п 
підніжжя склався щ лш  кріпосний комплекс споруд. До системи зовнішньої обо
рони належали водяні рови, земляні бастіони, частокіл і кам'яна стіна з бійниця
ми. Високий частокіл з дерев'яних ж>лод називався місцевими жителями Пала
нок, від чого й піїпла назва Мужачевського замку.

З ^/^качевським замком пов'язано чимало подій національно-визвольного ру-
Борючись проти соціального та національного гніту, мукачівці не раз брали 

участь у  нфодних повстаннях. У 1524 р., під час селянської війни, що охопила 
всю Угорщину та Закарпаття, місцеві жителі шту рмом оволоділи замком і розпра
вились зі своїми визискувачами. Після придушення повстання Мукачеве будо 
віднесено до числа бунтарських міст, розграбовано й тривалий час виплачувало 
велику контрибущію.*'' Соціальний і національний ітгіт на Закарпатті посилював
ся ігісля запровадження унії в 1649 р. Це викликало релігійні заворучпення в їу^- 
качеве Польська шляхта іщи підбурюванні Вагикану намагалась помститись 
угорськол^ королю Дьєрдю II Ракоці за союз з Б. Хмельницьким, розгромила та 
спалила місто. Протягом 1685-1688 рр. відбушся одна з найбільших облог міста 
за всю його історію. Гарнізон фортеці при щдгримці місцевих жителів вів ге
роїчну оборону від габсбургських завойовників. Очолювала оборону княгшм 
Ілона ^ н н і, мати Фсренца П Ракоці, керівшіка антифеодальної національно-виз
вольної війни в У-орпрші. У ході ц іа  війни Іу^качеве стало центром воєнних дій. 
24 червня 1703 р. загони повстанців, що вели війну проти угорських і 
австрійських феодалів, визволили Мукачеве, що з цього часу стаж  їх  опорним 
пунктом у  війні. Армія повсталих нараховувала понад З тис. чол. Ференц II Ра- 
ю ці звернувся до Росії за допомогою. У цей час у  Мукачевському замку неодно
разово пере^гвали посли Петра І, через яких він ігідгримував зв'язок з Угорщи
ною.”

У пам'ятках історії та культури відклалась така важлива подія в історії ук
раїнського народу як Коліївщиш - національно-визвольне іювстання селян на 
Правобережній Уіфаїні в 1768 р. Про це говорить цілий комплекс пам'яток в уро
чищі Холодний Яр, що розташовано неподалік Чигирина й оголошено державним 
заповідником. На території заповідника збереглося багато пам'яток скіфського ча
су та періоду Київської Русі. Це - величезні вали, городища, кілька сот іурганів, 
залишки Мотронинського монастиря, заснованого в 1039 р. У середині ХУШ ст. 
Хзлодний Яр став осередком гайдамацького ру^у. В цьому відношенні видатну 
роль відіграв Мотронинський монастир. До Холодного Яру звідусіль сждилися 
невдоволені, знеможеш неволею селяни та міська бцщота. Вони поповнювали ря
ди гайдамаків. Звідси в 1768 р. почало розгоратися полум'я народного повстання
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- Колїївщини. Очолив його запорозький козак Максим Залізняк, послушник Мо- 
тронинського монастиря. До наших днів дійшли перекази про "освячення ножів" 
гайдамаками б  монастирі. Назви щ)ів у  навколишньому лісі (Гайдамацький, Січ, 
Ратище, Склик) нагадунга. про події того часу. Тут стоїть тисячолітній "дуб 
Залізняка", є озеро, в згідно переказів козаки "святили мечі", порівняно не
давно поставлено пам'ятний знак, з якого можна довідатися, що на цьому місці 
було обрано керівниюм повстання М. І. Залізняка“ Наукова громадськість вже 
давно ставить питання про створення на території заповідного комплексу пам'я
ток, присвячених гайдамацькому руху та Коліївщині“

Інша пам'ятка увічнює ще одного ватажка Коліївщини та сподвижника 
М. Залізняка - Івана Гонту. У 1768 р, І, Гонга, уманський полковник, який очолю
вав загін надвірних козаків, був посланий уманським комендантом для приду
шення повстання, проте разом із загоном перейшов на бік повсталих. Після штур
му та взяття Умані повстанська рада проголосила Максима Залізняка гетьманом, 
а Івана Гош у - полковником. Після придушення повстання І. Гонгу разом з інши
ми козаками ^ л о  віддано до суду польським урядом. Під в^пою  їх відвезли до 
с. Серби лоблк^г Могилева (на Дністрі), де містилася резиденція польського 
війська. Майгкє 900 козаків і вся стщ>шина були страчені, І. Гонгу засуджено до 
найлютішої кари, що тривала кілька днів. На місці страти в 1971 р. було встанов
лено пам'ятник одному з керівників Колішщини. Село Серби було перейменова
но на Гонгівгу (МогилІБ-Подільський р-н Вінницької обл.). У Могилів- 
Подільської!^ краєзнавчому музеї один з розділів експозиції присвячено леген- 
д^ноіО ' герою.“

Повстанці зшоюдили свою мученицьку смерть і в інпшх місцях. Причому в 
ряді випадків польські власті використовували акт страти як засіб залявування 
місцевого населення. Так, жителі с. Комарно (нині Городоцький р-н Львівської 
обл) брали активну участь у  наїцонально-визвольному русі проти засилля поль
ської шляхти, відзначались своєю непоступливістю. Щоб залякати місцеве насе
лення та відвернути його від активної боротьби, представники місцевої 
адміністрації привезли до Комарного чотирьох учасників й)ліївіцини і  на місце- 
кш у ринку повісили їх. Свідками страхи були також жителі навколишніх сіл, 
яких запросили на це видовисько.^

Особливо жорстокою % ла розп{Кша над учасниками Колйвщини в с. Кодня 
■обанзу Ж итомира Тут було замучено близько З тис. повстанців. З люттю та не- 
п ж ггю  чинив розправу її керівник И. Стемпшвський, Він наказав вишпахн ве- 
ж чещ і ями, над якими до колоди прив’язували повсталих і вцфубували їм голо- 
ш . їх  вішали, чегверіуваші, садовили на к іл  28 чф вня 1968 р., коли відзначалось 
ЗОО-річчя Кошвпщия, на могилі жертв повстання було встановлено граютюш 
маю іпт з написом, що увічнив героїчну боротьбу українського селянства проти 
мЬонального гніту.“

пам'ятає й інших борців за соціальне та національне визволення, зок- 
легендарного ватажка селянського руху 20-30-х рр. XIX ст. - Устима Карма- 
. який впродовж майя® 25 років наводив жах на панівну' верхівку Поділля. 

І яепоїюру в 1812 р. У. Кщ>малюка було віддано до війська. Проте невздовзі ра
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зом із своїми однодумцями м ай^тній народний месник втік з війська й організу
вав повстанський загін, що перетворився на грЬну силу боротьби проти визиску
вачів, вів уперту боротьбу іфоти поміщиків і  урядових чиновників. Загони У Кар- 
малюка здійснили більще 1000 нападів. їх  сила полягала в нерозривному зв'язку 
з народними масами, насамперед з селянами-кріпаками. Кілька разів представни
кам влада вдавалося ловити У  Кармалюка Проте завдяки великій силі волі, мо- 
іутньому здоров'ю, рішучості та непохитній вірі в справедливість своєї справи, 
йом>' вдавалося ткати й знову цродовауваги бороть^. У  Кармалюка було вбито 
22 жовтня 1835 р. у с. Шляхові Коричинці (тепер с. Коричинці Деражнянського 
р-ну Хмельницької обл.). Поховали його на Летичівському кладовищі. Майже 160 
років минуло відтоді, але стежка до могили жгендарного ватажка не заростає. 
Летичівці дбайливо оберігають пам'ятне місце, пов'язане з його життям і бороть
бою.“

На Поділлі є ряд місць, пов'язаних з діяльністю У Кармалюка. Це, зокрема, 
Лєтичівська фортеця, мури яю ї не раз відчували силу ударів його загонів. У цій 
фортеці У Кармалюк від% вав також ув'язнення.^’ Про ім 'я У Кгфіталюка нагаду
ють залишки Літинсьизї фортеці-тюрмн, розташованої в одноіменному містечіу 
Вінницької обл. Жителі цього міста не раз піднімались на бороть^ проти гноби
телів. Вони брали участь у козацько-селянських повстаннях 1687,1702-1704 рр., 
гайдамацькому русі. У Літшіі збереглися мури тюрми-фортеці ХУШ-ХІХ ст., в 
я й й у  1814,1822-1823,1827,1830-1832 рр. томився народний герой, в  1823 р. йо
го дружина Марія. У 1827 р. У К ^малю к очолив тут повстання в'язнів і вирвав
ся на волю, У 1832 р. ігісля суду та покарання 101 ударом батога він повторив вте- 

Про діяльність У Кармалюка нагадугогь залишки Кам'янеір.-Подшьсьвоі 
фортеці. Протягом 1814-1823 рр. його тричі було тамув'язнено. У  березні 1823 р. 
Кфмалю їу вздлось втекти. Але жандарми схюішпи пораненого втікача та прику
вали його ланцюгом до кам'яної стіни в казематі Папської бапіги (в народі її на
зивають К^малюговою).’’

Історія національно-визвольного рузц' України пов'язана ще з однією пам'ят
кою Кам'янця-Подільського. У 1768 р. на центральній площі строго  міста перед 
магістрагом прийняли мученицьку смерть народні месники - учасники Колїївпщ- 
ни. Згодом тут двічі таврували У Карлшпока перед заслаїшям до Сибіру, били па
лицями та батогами його однодумців і товаришів.“

Значною подією у громадсько-політичному житті України 40-Х рр. XIX ст. ста
ла діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. Організаторами його виступи
ли М. К остом ^в , М. Гулак, В. Білозерський. Разом з організаго^ми до Товдаи- 
ства входило 12 чол., у  ток^ числі й  Т. Шевченки. Діяльність кщшло-мефодіївців 
буза досить багатогранною; вони поїшфювали програмні документи, рево- 
люцшні твори Т. Шевченка, гуртували сили своїх одаодумців, іроповідували ідеї 
Тов^иства в уігіверснтетах, військових училишіах, інших навчальних закладах 
Києва. Цгрський уряд жорстоко розправився з учасниками Товдаиства та зробив 
усе можливе, щоб не допустити створення подібних організагцй на теренах Ук- 
раїїш. На жаль, радянська історіографія дуже сіуло огщповавд діяльність Кири- 
ло-Мефодіївськиго товариства, що позначилося на збереженні та виявленні
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пам'яток, що висвітлювали його діяльність. Переважну більшість їх втрачено. 
Збереглася порівняно невелика кільисть пам'яток, що потребує пильної увага з 
боїу пам'ятшохоронних органів і дослідників. Зокрема, на Чернігівщині, в 
с. Оленівга Борзнянсьюго р-і^г є могила учасника Кирило-Мефодіішського това
риства В. Білозерського, в цьому ж  селі поховано іншого учасника Тов^иства, 
відомого громадсько-політичного діяча, вченого, письменника П. Куліша та його 
дружину О. Білозерсьіу-Куліш, українську письменницю, учасницю багатьох 
суспільно-політичних подій в Уіфаїні другої пол XIX ст. У 1969 р. на честь цих 
діячів уіфаїнської культури б ^ о  встановлено обеліск з граніту.^’

У  Чернігівській обл. є ряд пам'яток, пов'язаних з іншими учасниками Кирило- 
Мефодігвсьїаго товариства, зo^qpeмa, О. Маркевичем - відомим українським етно
графом і фольклористом. Це знаменитий маєток Тарновських у с. Качанівці 
Ічнянського р-ну (нині ісгорико-іульїурний заповідник), в якому в серпні-вересні 
1854 р. жив О. В. Марювич. У Чернігові знаходиться його могила, на якій ^ л о  
встановлено обеліск.

Відома пам'ятка, пов'язана з ім'ям ще одного учасника Кирило-Мефодіївсько- 
го товариства, визначного вітчизняного мислителя, ученого та культурного діяча 
Х Ж  ст., борця проти самодержавства та  кріпосництва М. І. Костомарова Це са
диба Киселів, розташована в с. Дідівцях Прилуцького р-ну Чернігівської обл. У 
першій пол. XIX ст. ця садиба належала М. Д  Киселю - нащадку українського 
шляжтського роду. Після його смерті вдова Аліна Леонгіївна ( у дівоцтві Кра- 
гельська), в 1875 р. вийшла заміж за М. І. Костомарова, з яким вона ̂ л а  обруче
ною ще з юності, але арешт М. І. Костомарова перешкодив їхньому ш лю ^. В 
1881-1883 рр. вчений працював тут над свойии історичними працями. До наших 
днів дійшли основні будови цієї пам'ятки архітекіури та історії, що пов'язана з 
розвитком нз5^ки, іультури, а також національно-визвольної боротьби в Україні в 
XIX ст.

Помітний слід в суспільно-політичному ж и л і України другої половини Х К  ст. 
залишили громади - напівлегальні суспшьно-політичш організацй ліберально- 
демократичної інтелігенції. У різні періоди в & діяльності брали активіу участь 
В. Антонович, В. Бшозерський, М. Драгоманов, Л. Ш бов, М. Костомаров, О. КЬ- 
ниський, П. Куліш, П. Чубинський, інші відош діячі сусігільно-полі'шчного 
України. Протягом тривалого часу' в радянській історіографії діяльність громад 
трактувалася як рух ліберальної інгелігенци з націоналістичним ухилом, що 
відволікав трудящі маси Зкраіни від революційної боротьби. Тому їх діяльність 
не знайшла належного відображення в пам'ятках їультури. Тільки ретельна по- 
пукова робота моя® заповнити цю прогалину. Нині можна лише говорити про ду
же незначну кількість об'єктів, що відображають це своєрідне явище в сусігільно- 
політячному русі України. Це, зоїфема, ряд пам'яток, пов'язаних з діяльністю 
Л. Ш бова, видатного українського байкаря, видавця та громадського діяча До 
них належать колишня Чернігівська класична гімназія, де протягом 1858-1863 рр. 
Л. Ш бов працював викладачем, і будиноку Ніжині, в якому жив у 1863-1867 рр. 
поет-бзйкар під наглядом поліції. Поховано Л. Глібова в Чернігові, на території 
Троїцько-Іллінського монастиря. Перший надгробок на могилі було встановлено
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в 1889 р. у вигляді біломармурового обелісжа, увінчаного хрестом з портрелом по
ета. У 1939 р. його замінили іншим у вигляді бюсту Л. Ш бова, встановленому на 
прямокутному постаменті.-’̂

У Києві та Київській обл. збєрепшся пам'ятки та пам'ятні місця, пов'язані з 
суспільно-політичною діяльнісгю активного громадівця, відомого українського 
письменника та впеного, автора слів пісні "Ще не вмерла Україна" П Чубинсько- 
го. Це ̂ дин ок колишньої 2-ї чоловічої гімназії у Києві, де вчився майбутній діяч, 
у м. Борисполі Київської обл. могила ІТ. П. Чубинського, в с. Чубинському Бо- 
риспшьсьїзого р-ну збереглися залишки садиби, де українська громадськість дав
но іф опоі^є створити меморіальний музей П. Чубинського, встановити там 
пам'ятні знаки на вщзнаїу його зас:^г у визвольному русі Уеіраїни.^

Досить складним і  суперечливим був період 1917-1921 рр.; з одного боку події 
Лютневої, а пізніше Жовтневої революції сприяли піднесенню національно-виз
вольної боротьби всіх без винятіу націй і народностей, що населяли Російську 
імперію. З другого боку - події громадянської війни призвели до значних, багато 
в чому невиправданих, жертв цивільного населення. Пам'ятки цієї доби в Україні 
до останнього часу одностороннє висвітлювали події. Головним чином вони 
відбивали "Тріумфальну ходу Радянської влади", утворення Української 
Соціалістичної Радянської Республіки, діяльність Рад робітничих, селянських і 
солдатських депутатів, Раднарвнму, увічнювали визначних діячів ВКП (б) тощо. 
У той же час на території України до встановлення Рддянсьюї влади жпннлося 
декілька форм державного устрою, діяло ряд політичних партій і громадських 
об'єднань, у діяльності яких брали активну участь вшначні суспільно-політичні 
діячі свого часу. Тому вони повинні знайти своє відображення у пам'ятках історії 
та культури. У  радянській історіографії ці державні утворення та їх діячі 
висвітлювалися або у виключно негагивноіі^ нлані, або всіляко замовчувалися.

Видатну роль у розвитку національно-визвольного руху в Україні після Лют
невої революції відіграла Центральна Рада, спочатку як громадське об'єднання, а 
пізніше як одна з форм державної влади в З^раїш. Створена З березня 1917 р, з 
ініціагиви раду українських політичних, наукових, освітніх, кооперативних, сту 
дентських та інших організацій, вона стала могутнім центром вростання са
мосвідомості укршнського народу. Головою Ради було обрано видатного історика 
та політичного діяча М. С. Грушевського - лідера Товадиства українських посту
повців - партії, програма якої багато в чому перегукувалася в її соціальній та 
робітничій частинах з гфограмою російських кадетів. Провідну роль у Цент- 
ральїгій Раді порад з М. Грушевським відігравали С. Петлюра, В. Винниченю, 
С. Єфремов та ін. У  І Унівєрсалі було проголошено Українську Народну Рес- 
губліка, що стало видатною подією в історії національно-визвольної боротьби 
укршнсьюго ігщ)оду. Серед пам'яток, пов'язаігих з подіями того часу, варто відзна
чити яинішшй будинок Педагогічного музею, що на вул. Володимирській, 57, що 
протягом 1917-1918 рр. був резиденцією Центральної Ради. Діяльність активних 
діячів Центральної Ради або замовчувалась, або подавалась радянською історіо
графією в негативному плані. Тому і ггам'яток, пов’язаних з їх іменами, збq)eглacь 
дуже незначна кількість. Для об'єктивного висвітлення їх життя та діяльності
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ігам'ятюзнавцям необхідно іфовести ю п ітіу  пошукову робоїу. Серед таких 
діячів перпшм слід назвати Голову Центральної Ради М. С. Грушевсьвдго - видат
ного українського вченого та громадського діяча автора відомої десятитомної 
“Історії України-Руси". Про його діяльність окрім будинку Центральної Ради на
гадують таю ж  інші пам'ятки, зокрема буд инок по вуд Паньківській, 9, в яшму 
меншала родина Грушевських. У 1908-1909 рр. М. Грушевським на території са
диби, що належала родині Грушевських, було збудовано семиповержвий цегля
ний будинок. Поряд з цим будинюм було розташовано і флігель, в якому родина 
Г}^шевських мешкала, починаючи з 1863 р. 26 січня 1918 р. будинок було підда
но обстрілу загонами Червоної гвардії, він зазнав руйнувань і згорів. Після цього 
родина Грушевських переселяється до флігеля. У 1921 р. садибу Гіушевських бу
ло націоналізовано, флігель зданий родаші Грушевських в оренду. У 1924 р. після 
повернення М, Грушєвського з еміграції президія ВЦВК передала йому флігель у 
пожитгєве користування. У 1935 г., після смерті вченого, постановою РНК УРСР 
^тщ нок було закріплено за його родиною на правах власності. Після 1948 р. бу
динок було передано до житлового фонду Кш всьюї місьвради.^

Інша пам'ятка пов'язана з ще одним членом Центральної Ради Русовою- 
Ліндфорс С. Ф. - українським громадським діячем, педагогом, засновтшцею ук- 
рашсьшго жіночого р р ^. У 1917 р. входила до Центральної Ради й очолювала 
Департамент позашкільиої освіти Генерального сеіретгфіату та Міністерства 
освіти. Безпосередній організатор "Просвіти", ^ с і в  уіраінознавства, підготов
ки підручників для українських шкіл. Протягом 1908-1920 рр. мешкала в будин
ку по вул. Ветрова, 9. У цьому ж  будинку в 1909 р. в помешканні родини Русових 
іфоживав інший активний учасник національно-визвольного руху % раїнк - 
Д  І. Дорошенко, член Цешральної Ради, іубернський комісар Чернігівщини, в 
1919 р. - міністр закордонних справ Української Народної Республіки.”

Діячем, який зробив значний внесок у розвиток національно-визюльного ру- 
^  Ь ^аїн и , в  зазначений час був С. В. Петлюра. Академік Петербургсьюї Ака- 
д зш  наук Ф. йтрш, який особисто знав С. Петлюру, ще задовго де подій 1917 р. 
■дзиачав; "Українці і самі не знають, кого вони мають серед себе. Вони гадають, 
4 0  Петлюра видатний редактор, патріот, іромадський діяч тощо. Це все іфавда, 
лж  не ціла іфацца. Петлюра безшнечно вищий за те, що про нього думають. Він 
- з іюроди вождів, людина з того тіста, що колись у старовину закладали династії, 
а в наш демократичний час стають національними героями. Живе він тщи неспри- 
яоивих умовах, не може виявити себе. Та хто знає, чи зміниться все навкруги! А 
ш ти зміниться, буде він вождем уіраїнського н^оду".“

Серед пам'яток, що моїли б залишити пам'ять нащадкам про цю неординарну 
жкстать в історії України, можна згадати будинок, в якому розміщалась Ценграль- 
в  Рада (^ л . Володцмнрська, 57). Слід також іровесги пошукову роботу в Пол- 
тай, де, як в і д о м о ,  народився С. В. Петлюра в 1879 р., so iqpeM a, відшукати буди- 
тзж, де майбутній громадський діяч вровІБ дитячі роки. Відомо також, що 
С  В. Петлюра вчився в Полтавській школі-бурсі та семіндрії У ній він іючав 

1 громадську діяльність. Досшджкння іщх пам'яток матиме важливе значен- 
t у вивченні історичної біографії С. Петлюри.
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Серед активних діячів Центральної Ради варто назвати В. К. Винниченка - 
письменника, політичного та чюмадсьюго діяча Варто звер і^т і увагу на місце 
н^одаення письменника (с. Зелений Кут на Кіровоградщині), а таш ж  на 
Київський національний університет, на юридичному факультеті якого навчався
B. Винниченко.

На цьому ж  фаіультеті вчився ще один видатний діяч національно-визвольно
го руху к р а їн и  - С. О. Єфремов, відомий вчений-літеразурознавець, який у бе
резні 1917 р, був обраний заступником голови Центральної Ради. Народився в 
1876 р. у с. Пальчик Звенигородського повіту Київської губернії (тепер Катери- 
ношльський р-н Черкаської обл.). Початкову освіту здобув у духовній школі в 
% ш а (1886-1891 рр.), з 1891 р. вчився в Київській духовній семінгдзії, яку на по
чатку 1896 р. залипшв з репутацією "політично неблагонадійного". В особі
C. Єфремова сучасники ̂ » и л и  людину, яка все своє яшття іфисвятила розробці 
та впроваджЕнню концепції украЗмської державності, національної освіти та 
культури. В його особі сучасники вбачали не лише вченого, історика літераоури, 
їфигика, а й палкого уіф аїнознаві^ який гаряче відгукувався на найпекучшгі 
проблеми життя. І як наслідок - реіфесії за політичну діяльність, як у дора- 
дянській, так і в радянські часи (11 обшуків, 5 арештів, З судові процеси) "за літе
ратурні справи".”  Маючи усталені політичні погляди та переконання, С. Єфремов 
різко іфитично ставився до суспільно-політичної діяльності більшовиків, нама
гався проводити певну роботу щодо організації опозиційних існуючій владі сил. 
У 1920-1928 рр. створив надпаргійні та м іж п^гійні групи "Братство Української 
державності" та "Спішу визволення України", що безпідставно кваліфікувалися 
як контрреволюційні та ашнрадянські. Тому виявлення пам'яток, пов'язаних з 
діяльністю С. Єфремова матиме надзвичайно важливе значення.

Активним діячем Центральної Ради був Є. Коновалець - прихильїшк власно
го українського війська, здатного захипіаги молоду З^аїнсьт^" державу від 
зовнішньої небезпеки. Саме наїфикінці 1917 р. українські збройні сили, що отри
мали назву "Січових стрільців", відіграли помітну роль у м іщ ен н і обороноздат
ності Уіфшнської Народиш Республіки. їх  фундатор €^ген Коновалець ро^обив 
концеїщію надпартійного елітарного війська, що не повинно бути інструментом 
ідеології жодної з партій і мало підлягати лише законному уряду, захищаючи ви
ключно інтереси народу.” Суттєвою рисою Січових стрільців була повна 
відсутність романтизму. На відміну від галицьких УСС, вони не створили жодної 
української пісні. Січові стрільці відкидали всяку зовнішню ознаку національно
го сентименіу. На противагу іншоку тогочасному украшсьмзму війську - гайда
макам, нащональний характер якого часто-іусто обмеяувався лише чубами, 
різноколірними шликами, жупанами та сап'янцями, стрілецький патріотизм був 
поверненим у глибшу душі. Сггрішши привчали стрільців до думки, що дове
деться боротись іфоти ворогів Уфаши, які переважають кількісно, і що їх життя 
важливе остільки, оскільки наближає українську державність.®

Пам'яток, що відображають діяльність Січових стрільців відомо небагато. 
Однією з них є садиба, де розмішувались казарми Січових стрільців по вул. Ар- 
тема, 24. Саме тут, у початковий період громадянської війни містилися Січові
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сіріньці, які у січні 1918 р. ігід час збройного повстання робітників і солдатів 
Києва виступили на підтримку уряду України - Центральної Ради. Очовим 
стрільцям вдалося вийти з боями до театру та готелю "Прага" та :упинити об
стріл ^дови , де розміщалась Центральна Рада." У  квітні 1918 р. до "Першого ку
реня Січових стрільців", який очолювали Є. Кзновалець і А. Мельник входило 
З тис. чоловік. Слід іфовести знаш у пошуюву роботу, щоб виявити нові, досі ще 
невідомі пам'ятки, що дозволили б вивчиш історію збройних сил Української На
родної Республіки.

Велику роль у національно-визвольному русі Західної Утраїни відіграли Ук
раїнські січові стрільці (УCQ - військові формування, що входили до Українсьюї 
Галицької Армії ЗахіднсуіфаїнсьЕої Народної Ресіубліки, проголощеної в листо
паді 1918 р., що об'Еднувала Східну Галичиїу, Закгрпахтя та Буковину. Заснова
не ще в 1913 р. як військове тов^истю  під назвою "Очові стрільці", після про
голошення ЗУНР вони стали основною ударною силою УГА. У  першій половині 
1919 р. вели бойові д ії проти польських військ, що окупували Східну Галичищг. 
Спшьно з військами Директорії воювали проти Червоної Армії та денікінських 
військ. У листопаді 1919 р. воювали на боці Денікіна. На поч. 1920 р. одначаста- 
на військ УГА воювала вже на боці Червоної Армії, інша - на боні Польщі проти 
Червоної Армії. Серед пам'яток, що висвітлювали б діяльність УСС, можна на
звати пам’ятник січовим стрільцям, споруджений у 1919 р. на місці поховання ос
танніх біля церкви св. Миколая в м. Теребовлі Тернопільської обл. У 1930 р. 
польські власті зишнували його. Нині стоїть відщовлений пам'ятник Звели його 
місцеві жителі за старими фoтoгpaфiями.■*  ̂У  с. Вікторові Галицького р-ну збере
глася братська могила, де поховано стрільців, які загинули щд час визволення м. 
Галича від польських окупантів.“  У  м. Золочені зберігся цвинтар, де знайшли 
свою останню домівку січові стрільці - захисники ’йраїни.“  У с. Чернечоку Ро- 
гагинського р-ну Івано-Франківської обл. збереглися дві могили, де покояться 
11 січових стрільців, які загинули в червні 1919 р. у боях за село з польськими 
військами.*'

Постійної уваги потребують пам'ятки, пов'язані з іншими формами державно
го ладу в к р а їн і. Однією з таких була Гетьманщина, що проіснувала з 29 квітня 
до 14 гїудня 1918 р., яку очолював П. П. Скоропадський - нащадок гетьмана Іва
на Скоропадського (1709-1722). П. Скоропадський зробив сіц)о% поздувати Ук
раїнську державу на монархічно-поміщицьких засадах. Він намагався реалізува- 
ш  державну ідею не як розпливчасту соціалістично-федералістичну мрію, а як 
твердий і усталений держаний лад, об'єднаний постагао м онаха." Незважаючи 
на короткий період існування. Гетьманська держава здобула визнання у світі. 
Дипломатичні відносини з нею встановили близько ЗО кфаїн, у тому числі Німеч
чина, Австро-Угорщина, Туреччина, Данія, Персія та ін. Гетьманатом багато було 
зроблено для поступу н ук и , освіти, культури. Було створено українську Ака
демію н у к , засновано українські ушверситетн в Києві та Кам'янці-Подільсько- 
му, 150 українських гімназій, Надіональшш архів, Національну бібліотеку тощо."

Серед важливих подій періоду революцій і громадянської війни слід назвати 
таку непересічну подію як возз'єднання Української Народної Республіки із
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Західноу^аїнсьш ю  Народною Республіюю, що відбулося в результаті підписан
ня угоди у Фастові 1 грудня 1918 р., за яким до складу У ^аїнської держави мали 
увійти всі території, де українці становили етнічну більшість. Зміст цієї угоди бу
ло проголошено на з'їзді селянських спілок Київщини З січня 1919 р. і затвердже
но випщм законодавчим органом ЗУНР - Українською Національною Радою на 
засіданні в Станіславі (тепер Івано-Франківську). Остаточно акт гро Зіуку^ було 
урочисто проголошено 22 січня 1919 р. на Софійському майдані в  Києві. На жаль, 
ця визначна подія, як і утворення ЗУНР, період діяльності Гетьманщини не знай
шли поки що свого відображення у пам'жгаж історії та культури. Тому необхідно 
провести копітіу роботу щодо заповнення цієї прогалини в увічненні видатних 
сторінок історії України.

Вимагають переосмислення події радянського періоду в історії України, що 
іротягом тривалого часу зображався радянською історіографією як період мо
нолітної зіуртованості суспільства в ім’я по^дови нового суспільного ладу. 
Дійсність була набагато складнішою. Період 20-50-х рр. %^ло позначено гостри
ми суперечностями, трагічними подіями, деформаціями економічного, соціально
го та національного х^актеїу . Можна навіть сказати, що націокально-визвольні 
настрої протягом періоду не припинялися, а в залежності від певних умов наби
рали то більшої гостроти, то послаблювалися. Причому вони мали місце як в се
редовищі опозиційно настроєної до більшовицькюго режиму української 
національної інтелігенції, так і в самій КП(б)У Серед найбільш далекоглядних її 
представників мало місце невдоволештя казенним, бюрократичним стилем 
керівництва з боку РКП(б), особливо в такій тонкій справі як національне питан
ня. Більше того, виявилася повна невідповіцність між прийняттям рішень на 
з'їздах і пленумах і практичною діяльністю сталінського керівництва. Одним з та
ких іфедставників був О. Я. Шумський - активний борець за встановлення Ра
дянської влади в к р а їн і. Перебуваючи впродовж 1924-1925 рр, на посту наркома 
освіти Збсраїни, активним прихильником здійснення виробленої XII з'їздом 
РКП(б) політики коренізації, що ^ а  спрямована на наближення органів Ра
дянської влади до трудящих всіх національностей, на їхню активну участь в еко
номічному та культурному %півницгві соціа,лізму. В його поглядах чітко визна
чилися два аспекти: українізація та створення необхідних політичних й еко
номічних умов для всебічного культурного та дужвного розвитку національних 
меншин. Бі-льшу послідовність, працда вже в галузі літератуфи та мистецтва, ви
явив М. Хвильовий, який у свож творах виступав проти казенно-бюрократичних 
методів керівництва, декларування, грубого окрику, свавільного жонглювакіня 
політичішми фразами, підпирання аргументів ідєолоіі^шими тезами. М. Хвильо
вий вважав історичною неминучістю виборення українським народом свой не
залежності та застерігав від сіцюб "затримати цей природний процес" виявлешія 
самостійного виростакшя нації в державну одиницю. У  трактаті "Україна чи Ма
лоросія?", що ^ л о  заборонено, ішсьмєішик писав: "Ми є дійсно незалежною 
державою, котра входить своїм республіканським оргаїгізмом у Радянський Со
юз. І незалежна Україна не тому, що цього хочемо ми, комуністіг, а тому, що цьо
го вимагає залізна та непереможна воля історичкшх законів".'”
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Саме така постановка питання наляпкала Й. Сталіна та його оточення. Вони 
вирашили будьщо розправитися з лкщьми, які виявили самостійність мислення, 
шукали шляхи подальшого суспільного розвитку. Спроба виявити самостійність 
думки дуже швидю ^ л а  переведена в площину політичну і з О. Шумським, 
М. Хвильовим та іншими їх однодумцями "система" розправилася нюрстоко. Во
ни були зняті зі своїх посад, О. Шумського було загфежіовано, потім відправж- 
но на заслання до С ватова, де він покінчив життя самогубством. Подібна доля 
спіткала й М. Хвильового, з тією лиш різницею, що останній не бачачи виходу з 
лабіринту, в який був загнаний обставинами життя, 13 травня 1933 р. пщ до аре
шту покінчив життя самогубством. Поховано М. Хвильового на Байковому цвин
тарі у Києві.

У подальшому репресивна машина сталінізму, набіфаючи оберти, посилила 
тиск і гоніння на представників української інтелігенції з метою ліквідувати во
гнище національно-визвольних домагань українського народу. Каральні заходи 
стали віфоваджуватись проти будьякого інакомислення. Масовими та жорстоки
ми були реіфесивні заходи проти діячів, які були в опозиції до ісі^ю чої влади та 
підтримали ідею розвитку української державності та уіфаїнської ̂ льтури. Було 
сфабриковано справи проти Трудової селянсьшї партії, організації українських 
есерів. Спілки визволення Убраїни тощо. Жертвами необгрунтованих політичних 
звинувачень у націоналізмі, космополітизмі стали тисячі безневинних ліодей, у 
тому числі видатні діячі української культури - М. Грушсвський, С. Сфремов, 
Л. Старицька-Черняхівська, А. Кримський та ін. Слід провести значну пошукову 
роботу, щоб ці та інші визнанні діячі української культури носиш гідне місце в 
пам'яті українського народу.

Дуже складно та неоднозначно проходили процеси, пов'язані з визвольною 
боротьбою трудяїцих України, які опинились у складі інших д ержавних утворень 
(Румунії та Польщі). Сюриставшись ситуацією, що створилась у  колшшгій 
Росайській імперії в рє^льтаті громадянської війни, уряди Польпц та Ру&^нії пе
ретворили ці території на спрадаші колонії. У результаті місцеве населення шдні- 
малось на боротьбу іроти  новоявлених юлонізагорів. Вже на почату 1918 р. ма
ло місце знамените ?іїтинське повстання, що очолив Хотинський ревком на чолі 
з Й. Івашенком-Мардар'євим. Після захоплення Хотина 23 січня 1918 р. по
встанський іюмітет звернувся до робітників і селян з відозвою, в якій закликав до 
боротьби за визволення. Проте, не маючи достатніх сил, повстання зазнало по
разки. Серед пам'яток, що свідчать про названі події, слід перш за все назвати 6у- 
динок, в якому' містився штаб повстання.

Ще бііашого розмаху вабув національно-визвольний рух українського насе
лення в Бессгфабії. Одним з його проявів стало велике повстання в Тагарбунарах, 
що БІ2̂ бyлocя 16-18 вересня 1924 р. Воно охопило всю південну частину Бесса- 
рабії, в ньому взяло участь понад 6 тис. селян, ремісників і  дрібних сдужбовців. 
Воно значною мірою вплинуло на розвиток національно-визвольної боротьби 
щ хли румунського паїування в подальші роки.“* Після придушення повстання 
румунський уряд жорстоко розправився з його учасниками. Винними ̂ л о  визна
но 85 чол. На довічну каторгу було засуджено У М. Бахшцева - керівника по-
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всташш, до каторжних робіт від 5 до 15 років - 23 чол., до тюремного ув'язнення 
до 5 років і менше - 62 чол® У пам'ять про ці події в Татарбунарах встановлено 
пам'ятник.

Складною була ситуація в західноукраїнських землях, що опинились під вла
дою Польщі. У  боротьбі за національне визволення активну участь брали три ос
новні наїфямн; коь^ністишгай в особі КПЗУ  ̂ головною метою якого було 
приєднання Західної України до УРСР, а, відповідно, й до СРСР; націоналістич
ний в особі ОУН, головною метою якого ^ л о  створення незалежної української 
держави, що не входила б як до складу Польщі, так і СРСР; національно-демо- 
іфатичний Б особі українського національно-демократичноіо об'єднання 
(УН ДО), куди входив цілий рад політичних пщшй і об'єднань, переважно творчої 
інтелігенції. На відміну від КПЗУ та ОУН, що головним стратегічним напрямком 
обрали збройний ІЛЛЯХ вирішення свок  домагань, представники УН ДО завдання 
створення незалежної української держави намагались вирішити міфним шля
хом. Оскільки досягти поставленої мети в умовах пере^вання Східної Галичини 
в складі Польщі на той час ^ л о  нереально, то цей напрямок не користувався 
значним авторитетом серед місцевого населення. Натомість КПЗУ й ОУН відігра
ли надзвичайно важливу роль у розгортанні національно-визвольної боротьби на 
західноукраїнських землях, хоча і з діаметрально протилежних позицій, що при
водило до надмірного протистояння та послаблювало загальнонаціональний 
фронт боротьби за визволення.

Високою активністю відзначалася діяльність КП З^ особливо в 20-х рр. Нама
гаючись залучити до себе широкі верстви народних мас, впровадяуючи метол 
класової боротьби, КПЗУ, незважаючи на невелш у чисельність (яка в найкращі 
роки не неревищушала З тис. чол.), зуміла спрят.^ваги бороть^ трудящих мас 
Західної к р а їн и  в русло боротьби за возз'єдншшя з УРСР. Причому ця мета 
співпадала з інтересами переважної більшості населення Західної України. Інша 
сіфава, що вже ігісля 17 вересня 1939 р., коли з початком .гругої світової війни 
західноукраїнські землі ^ л и  приедішні до СРСР, у ре:д^льтаті регресивних за
ходів, що здійснювало сталінське керівництво, в ід ався  поворот у свідомості на
родних мас Західної України. КПЗУ була одшоо з небагатьох ігаргій Третього 
Інтернаціоналу, що вистушша іфоти сталінських методів керівництва світовим 
комушстичним рухом.

Про те, що діяльність КПЗУ мала активний, наступальний характер, свідчать 
численні пам'ятки соціального та національно-визвольного рутц  ̂20-30-х рр., що 
входять до реєстру пам'яток історії та тультури 'Уірагни. Це, зоврема, розташова
ний у Львові по вул. Ваіутша, 113, ^днн ок, в якоху іфотягом 1922-1923 рр. 
відбувались процеси над членами КПЗУ Це місце розстріту поліцією демонсг- 
рапд трудяпщх Борислава Львівської обл. (вул. К. Маркса, 32). Щд час сутички 
поліції з робітниками було вбито З демонстранти.* 31 березня 1926 р. у м. Стрий 
Львівської обл. відбулась демонстраїця безробітних, які вимагали покращення 
умов життя. Під час сутички з поліцією було вбито 13 чол.-‘ Про ці події нагадує 
пам'ятне місце розстрілу по щ л̂. К. Маркса, 2. Могили В. Куровця, В. Задри, 
Ф. Пілота, І. Креміїщя, що знаходяться на цвинтарі в с. Баїятичі Кам'янсьш-Бузь-
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кого р-ну Львівсьюї обя., свідчать про події, що відалися в цьому селі в грудні 
1928 - січні 1929 рр. Не маючи можливості прогодувати свої сім'ї, працівники де
ревообробного заводу, розташованого неподалік села, оголосили страйк. Його 
щцтримали селяни навколишніх сіл. Проти страйкарів було кинуто загони поліції 
й  11 січня 1929 р. страйк закіїиився кривавою сутичкою, в результаті якої було 
вбито 4 чол., чимало селян поранено. Крім того було заарештовано 22 чол., яких 
у кайданах іфивели до поліції.”

Розправа польського уряду над страйкарями викликала масові протести в 
Західній Україні. У містах робітники органі^вали комітети солідарності та допо
моги страйкуючим. Група депутатів-комуністів Польпц внесла до Сейму протест, 
в якому вимагала притягнути до відповідальності організаторів розправи в Батя-
тичах.’’

Гіупа пам'яток увічнює виступи трудящих Львова у квітні 1936 р., організо
вані КПЗУ 14 квітня 1936 р. під час демонстрації безробітних по.шцією ^ л о  за
бито бе:фобітного В. Козака На знак протесту 16 квітня у місті почався загаль
ний страйк, що охопив усі щгцфиємства. Близько 100 тис. трудящих з червоними 
іфапорами та вінками прийшли на похорон яжртви політичного терору. Підготу
вавшись до розправи поліція, зустріла процесіїо вогнем з гвинтівок і  кулеметів, у 
результаті чого ^ л о  вбито 14 чол., багато страйкарів поранено.** Про ці криваві 
події свідчать пам'ятні місця на площі Возз'єднання та вуж П ек ^ ьк ій , 17, моги
ли жертв поліцейського розстрілу похованих на Янівському кладовищі, зокрема, 
могили І. Гвоздія, Б. Бенц, П. Грабовського, А. Гроттера та ін.

Активна роль у розвитку національно-визвольного ру^у в Західнін Уіфаїні на
лежить ОУН. Організована в 1929 р., ця партія стала активно виступати за ство
рення незалежної української держави. Її активними діячами ̂  ш  Є. КЬновалець, 
С. Бандера, А. Мельник, О. Ольжич та ін. Найбільшу акгивність ця партія вияви
ла після приєднання Східної Галичини до СРСР, коли повного мірою виявились 
негативні сторони сталіїгізіу та того суспшьно-еюномічного ладу, що сшіою 
нав'язувався населенню цього краю. Люди зрозуміли соціальну суть сталінізму та 
зі зброєю в руках стали боротися проти неї. У результаті національно-визвольна 
боротьба, що проводилась проти бшьшовизму та радянської формиустрою, н а ^ - 
ла форми збройного опору протягом 1944-1952 рр. Цю бороть^ очолила ОУН та 
п збройний аванг^д - Українська Повстанська Армія (УПА).

Висвітлення та дослідження діяльності ОУН-УПА до недавнього часу з ідео
логічних міркувань були відсутні. Відповідно й пам'ятки цього періоду не знайш
ли відображення в радянському пам'ятюзнавстві. Лише в останні роки в умовах 
розбудови молодої незалежної української держави було іцюведено певіу роботу 
в цьому напрямі й уже є позитивні результати. На початку 1992 р. у с. Запшкві 
Жовквського р-ну Львівської обл, на "малій" батьківщині, було встановлено 
пам'ятник активному діячеві національно-визвольного руху Увраїли 20-30-х рр., 
одному з фундаторів ОУН Є. Коновальцю.** 28 червня 1992 р. у  с. Угринів Старий 
Івано-Франківсьюго р-ну Івано-Франківської об.л було встановлено пам'ятник 
С. Бандері - людині, з ім'ям якої пов'язано національно-визвольна боротьба вояків
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УПА проти тоталітарного режиму. У  с. Стратиш. Рогатинськоіо р-ну Івано- 
Франківської обл. в одному з будинків неодноразово переховувався від спецназів 
НКВД Головний командир УПА Р. Шухевич. Біля цього ж  %динку в 1952 р. 
відбувся бій, в яш му загинуло чотири вояки УПА.̂ * У с. Біпогорщі Пусто- 
мигівсьиого р-ну Львівської обл. на місці загибелі Р. Ш^хневича 14 ^шрвня 1992 р. 
було встановлено пам'ятник.”

Ряд пам'яток пов'язано з іменем ще одного діяча ОУН - О. Кандиби (Ольжи- 
ча) - письменника, вченого, громадського діяча, учасника руху опору в складі 
ОУН щюти німецького фашизму. В червні 1994 р. українська громада відзначила 
50-річчя загибелі видатного діяча національно-визвольного руху України, закато
ваного в німецькому концтаборі Заксенх^зен. Краєзнавцям, дослідникам 
життєвого ш л я ^  О. Ольжича вдалося віднайти ряд пам'яток, пов’язаних з його 
життям. У Житомирі по вул. Пархоменка, 12/15, зберігся ^динок, де нгфодився 
відомий громадський діяч (8 серпня 1907 р.).'* У тому ж  Житомирі збереглася 
Свято-Успенська церква, де отфеїцено О. Ольжича. На вул. Лєрмонтова зберігся 
будинок, де в серіші-вересні 1941 р. мешкав О. Ольжич.”  В ознаменування 50-х 
роювин від дня смерті О. Ольжича, 12 червня 1994 р. в Києві ш  вул. Тодстого, 15, 
де в 1941-1942 рр. мешкав О. Ольжич і де була підпільна явочна квартира ОУН, 
було встановлено меморіальну дошку.'® Під час перебування в Києві при активно
му сприянні О. Ольжича 5 жовтня 1941 р. ^  ло скликано перші збори Української 
Національної Ради, на яких О. Ольжич закликав до створення національно-дер
жавної формації, що репрезентувала б й обороняла весь український народ. Ук
раїнська Наїдональна Рада діяла ігід Ольжичевим гаслом: "Свободу - н^одам . 
Гідність - людині". Але наказом з Берліну 27 листопада 1941 р. Українську 
Національїу Раду було зліквідовано, вчинено ареіш и 11 активістів.“

Нині проводиться значна робота щодо виявлення пам'яток, пов'язаних з 
діяльністю ОУН-УПА. Однією з таких є Золота Поляна, розташоваш поблизу сіл 
Виспа, Мельня, Ягпуш, Воронів Рогагинського р-пу Івано-Франківської області, 
тут впродовж 1943-1945 рр. стояли табором вояки УПА. Засновником табору ду- 
жі сотня "Сіроманці", якою командував Д. Кщтпенко ("Яструб") - вихадець з Пол
тавщини. У цьому таборі пройшли вишкіл багато командирських кадрів УПА. 
Перед ними неодноразово виступав Головний юмандир УПА - Р. Ш ухввич 
20 липня 1991 р. на місці табору було виявлено пам'ятний знак у вигляді хреста. 
Силами активістів УРП, ДемПХ СНУМу, НРУ та інших організацій відгюрено 
землянки, впорядковано партизанську криницю, позначено місце перебування 
штабу, складів зброї, харчів, постів тощо.®

Після придушешія збройного руту опору другої пол. 40 - поч. 50-х рр. бороть
ба за національне визволення України не пршшнилась. Змінилися лише форми її 
вия^. Якщо до цього часу переважали в основному насильницькі методи бороть
би, то в подальшому, роїуміючи неможликісгь досягти визволення подібним чи
ном, нова хвиля борців за волю України виріїпила перенести акцент на мирні, ле
гальні її методи. Тим більше, що середина 50-х рр. давала для цього певні підста
ви. Засудження культу особи Й. Сталіна, лібералізація суспільного життя створю
вали певні можливості для національно-визвольного руту' українського народу.
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Проте перші ж  виступи уіраінської інтелігенції наштовхнулися на вже звичні ме
тоди боротьби з національно-визвольними домаганнями уі^аїнського народу - 
посиленням репресивних заходів. Опозиція набрала прилюдного харазктеру та по
чала виявлятися у форш "Самвидаву". Почало наростати невдоволення, що вия
вилося в  критиці радянсьБОЇ національної політики в офіційних установах і ор
ганізаціях (Спілка письменників, конференція з питань іультури мови в 
Київському університеті в лютому 1963 р. тощо). Носієм цього руго? ^ л а  
здебільшого молодь, найвиразнішими представниками яхт стали В. Симоненко, 
В. ЧорноБІд, І, Світличний, А. Горська, В. Мороз та І. Дзюба з його самовиданою 
працею "Інтернаціоналізм чи русифікація?" У  відповідь замість спроби урегулю
вання національних відносин посилилися репресивні заходи щюти неддоволе- 
них. В ід ався  ряд заі^гитих процесів, найважливішим з яких був таємний процес 
над 7 укршнськими юристами (Л. Лук'яненком, І. Кандибою та ін.) 16-20 травня 
1961 р. Підсудним закидали, що вони нібито хотіли силою відірваш  УРСР від ра
дянських республік. На підставі статті 17 Конституції СРСР "За зраду 
батьківщині" Л. Лук'яненка засудили до poзcтpІJ5 г, інших на тривале ув'язнення. 
Л. Лук'яненку Верховний суд УРСР замінив смертний вирок 15 роками ув’язнен
ня.®

Після зміни пгртійного керівництва в УРСР в 1972 р. проютилася хвиля 
феппІБ, переслідувань з метою профілактичних запобіжних заходів для іфйпу- 
шення національно-визвольного руху. В ряді випадків організатори подібних 
акцій доходили до абсурду, переслідуючи людей лише за те, що вони слухали "за
рубіжні голоси" ("Голос Америки", "Свобода", "Вільна Європа" тощо). Одним з 
багатьох подібних прикладзв є справа Тереховича Леоніда Семеновича від  1 лип
ня 1972 р. Одним із звинувачень у цій справі фігурує такий момент, що підсудний 
протягом 1971-1972 рр. "регулярно слухав зарубіжні радіоголоси", що, на думіу 
організаторів ігропіесу, висвітлювали діяльність КПРС у спотвореному вигляді.® 
Як результат, обвинуваченого було засуджено на два роки позбавлення волі. 
Пам'ять про ці події нагадує могила Л. Тереховича, розташована на іщинтарі 
с. Кичінівки Щорського р-ну Черніїівсьш ї обл.“

Проте хвиля арештів 1972 р. не зупинила руху опору, хача завдала йому до
шкульних ударів. Почали виходити "Уіраїнський вісник” (1974), на Заході поча
ли друкуватись інші документи "Самвидаву". У  1972-1973 рр. невдоволення на
селення стало виявлятись у страйках і заворушеннях ()Ідіпропеіровськ, д ап ро- 
джержинск, Київ). Підписання Хельсінського акту сгфиядо формуванню в СРСР 
і УРСР нравозахисного руху. Уграїнська громадянська група сгфияшгя 
Хельсінських угод постала в листопаді 1976 р. під проводом М. Руденка. До неї 
гфиеднався в Москві відомий дисидент українського походження генерал П. Гри- 
гореико, У  1977-1978 рр. груг^, що поповнювалася новими членами, було майже 
повністю заарештовано. Документи РСиївської Хельсінської групи, що реєструва
ли порушення національних і людських прав в Укршні виявили важкий 
піцневільний стан України перед світової громадськістю на Белградській, Мад- 
іжда>кій коиферешцях, скликаних для перевірки Хельсінських угод. Ряд доку
ментів політичних в'язнів з таборів після 1977 р. ще виразніше показали
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політичні цілі руху опору '  державне визволення У ^аі'ни.“

Національно-вижольнийрухбО-80-xpp. не лише не знайшов свого висвітлен
ня в радянській історіографії, але й до проголошення незалежності України ста
новив державну таємницю. Тому ці події до останнього часу не знайшли відобра
ження в історичних пам'ятках. У  цьому відношенні слід провести значну пошу
кову роботу. Відомі лише окремі факти, що можуть полегшити початок цієї не- 
легю ї, але вкрай потрібної справи. Відомо, що 19 листопада 1989 р. іф и акшвнс- 
щ  сприянні Народною Р у ^  України відбулося перепохованна зведених у моги
лу в таборах письменників Василя Стуса та Юрія Литвина, вчителя та філософа 
за освітою Олекси Ійзшго. Відомо, що в Черкасах поховано ще одного учасника 
національно-визвольного руху України - поета Василя Симоненка. Відомо та
кож, що В. Стус вчився в ш юлі № 175 м. Донецька, його київська адреса - 
вул. Львівська, 62, кв.1.

Наведеш матеріали свідчать, що в Україні є досить значна кількість пам’яток, 
що висвітлюють національно-визвольїу бороть^ українського народу. В той же 
час є ще багато невіфішених проблем, що можна вирішити лише виявленням но
вих пам'яток. Постійної уваги вимагають пам'ятки, пов'язані з Визвольною 
війною укршнського народу середини X V n ст. Відомі вже пам'ятки не дають 
можливості вігггворити своєрідність цього феномену, що не мав аналогів у 
Європі. Досліданкам слід звернути увагу на пам'ятки національно-вговольного 
іуту  XIX ст,, зокрема, на пам'ятки, пов'язані з Кіфшю-Мефодіївським товарист- 
ю м  і громадівським рутюм, що донедавна оцінювався як рух буржуазно- 
шціоналістичної інтелігенції. Серед пам'яток XX ст. слід звернути увагу на діяль
ність партій і  течій, що відіграли помітну роль у розвжтку наїцонально-вйзволь- 
ного руту ^^фаіни, зокрема Революційної Української партії, Товариства ук
раїнських поступовців. Спілки визволення VfepaÏHH та ін.

Значну увагу слід звернути на виявлення пам'яток, пов'язаних з діяльністю 
Центральної Ради в Києві й  Української Національної Ради у Львові, на державні 
утворення періоду революцій і громадянської війни (1917-1921 рр.) - Директорії, 
Гетьманату. Ще чекають на об'єктивне висвітлення діяльність КП35( ОУН-УПА, 
днсиденгсьвюго руху 60-80-х рр. Це дасть можливість повніше відтворити духов
ну спадщину народу >^раїни.
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ПАМ ’ЯТКИ П ЕРІО ДУ П ЕРШ О Ї СВІТОВОЇ ВІЙ Н И  ТА 
НАЦІО Н АЛЬН О -ВИ ЗВО ЛЬН И Х ЗМ АГАНЬ

^^aмaпгчнa історія першої світової війни 1914-1918 рр. продовжує приверта
ти до себе увагу дослідників і широкої громадсьшсті. Перша світова війна була 
страшною вривавою драмою для всього людства, під час яю ї загинуло 10 мли 
чол., у тому числі 5 млн. солдатів і офіцерів російської армії.̂  Жорстокі ю єнні ба
талії першої світової війни розгорнулися на західноуїрашських землях, ш;о вхо
дили до складу Австро-Угорщини. Для уіраїнців, вимушених щд час війни вою
вати на боці обох воюючих сторін - Австро-Угорщини та Росії, наслідки були ду- 
л® тяжкими. Протягом усій" війни Галичина слугувала ареною найбшьпшх і най- 
кровопролигніших побоїщ на Східноь^ фронті. Поряд з фізичними втратами 
війна значно погіршила долю уіраїнців, які не мали своєї власної держави, що за
хистила б їх інтереси. Понад 3,5 млн. уіраїнських солдатів налічувалося в 
російській армії, 250 тис. чол. служили в австрійському війську.^ Українці боро
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лися і вмирали за імперії, що ігнорували їх  національні інтереси, змушували вби
вати один одного.

Перша світова війна залишилася в пам'яті народів Європи та світу в тисячах 
могил і війсьювих кяадовипщх, у монухтентах, що споруджено на честь визнач
них подій війни, мільйонів загиблих солдат.

Хвиля %дІБНищва пам'ятників на честь загиблих охопила й  Росію. Через рік 
пісдя початку війни 15 листопада 1915 р. на засіданні Головної ради Все- 
росіисьюго товариства пам’яті воїнів, на яшму були присутні державні та гро- 
іидські діячі, члени Державної думи, відомі ^о ж н и к и , було прийнято рішення 
про увічнення героїв, загиблих на фронтах першої світової війни, оголошено ш н- 
вурс на створення проектів храмів, каплиць і пам'яіяикІБ для встановлення на 
місндх боїв і вііюьшвих кладовищах.

У червні 1916 р. було підведено підсумки, але реалізувати вдалося лише не
значну часш щ ' проектів.’ У  Києві ^щівництво храма-пам’ятника розпочалася в 
1916 р. В ін мав стати головним об’єктом меморіального шмплексу військового 
кладовища для офіцерів і солдатів, які загинули на фронтах першої світової війни 
та померли від ран у київських шпиталях. Будівництво розпочалося в районі 
війсьшвого кладовища, розташованого на Бусловській горі (вул. Звіринецька). 
Було зведено огорожу, ворога (вул. Тнмирязівська), що мали стати органічною ча
стиною комішексу, але повнісію здійснити будівництво не вдалося. Недобудова
не приміщення храіі^ в 50-ті рр. було передано науковому відомств, що виюри- 
сговує його як лабораторію."

У 1988 р. з ініціативою розіщщу війсьшвих поховань виступила редакція ча- 
соїшсу "Пам’ятки Уфаїни". ГНд час започаткованої редакщєю акції "Забуті моги
ли" розшукано багато поховань наших співвітчизників та іноземних воїнів.

Найбільші нійсьшні цвинтарі на Буковині знаходяться в с. Звенячині Застав- 
нинсьшго р-ну, де пожвано 11830 солдатів та офіцерів австро-угорської та 
росінсьш ї армій, а також в с. Валя Кузьмин Глибоцьшго р-ну (Чернівецька обл), 
де покояться рештки 3803 іноземних воїнів. На місцях цих поховань споруджені 
пам'ятники. І якщо звенячицьке кладовище перебувало у  досить занедбаноьу^ 
стані, то Валя Кузьминський шмплєкс завдяки дбайливощ догляду місцевого на
селення зберігся добре. Військові поховання розташовано в селах Рідювці, 
Стрілецький Кут, Волока, Вашківці, Ржавишц та багатьох інших населених пунк
тах.’

У Бережанах (Тернопіаьська обл.) розташовано цілий шмплєкс війсьшвих 
поховань; австрійське кладовище, понад сто стрілецьких могил, братська могила 
польських ЯЮБНІрІВ з утфаїнсьш-польської війни."

Меморіальний шмплєкс стрілецьких поховань у м. Львові - німий свідок 
ремних подій кінця ХЕХ-початку XX ст. Перші поховання Січових стрільців 
віобувалися на Яшвсьшму цвинтарі в 1919 р., остаточний шмплєкс яш го було 
сформовано у 1938-1939 рр.’ Основну частину поховань втрачено. Прийнято шн- 
цеяцію відновлення меморіального шмплексу, що відтворить пам'ять про славну 
історію стрілецтва.
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Відновити та зберегти могили загиблих сігіввітчизників та іноземних воїнів, 
які поховані на уі^аїнській: землі - святий обов’язок сучасників. Сьогодні дуже 
важливо відновити історичну пам'ять про тих, хто поліг на полях боїв, незалеж
но від їх національності та приналежності до того чи іншого воєнного табору. 
Першочерговим завданням є розшук, картографування, вивчення обставин ви
никнення всіх військових поховань, включення їх до каталогу військових похо
вань, що необхідно створити.

У^іаїнська військова традиція знає чимало пам’ятних подій, що погребують 
свого повернення до справжньої скарбниці вартостей українського народу. Поча
ток XX ст. подарував нам і нашим нащадкам унікальні зразки у к р ^ ськ о ї військо
вої думки. Це стосусться створення патріотичних товариств "Сокіл" і  "Січ", що 
стали провісниками української національної армії.

Одночасно з вибухом першої світової війни в умовах поневоленої Галичини 
виникла ідея створення Увраїнського легіону в австро-угорській армії, на яку 
віщукнузгося понад 28 тис. національно-свідомих юнаків, більшість з яких нале
жала до організацій "Січ", “Сокід", "Пласт".

На початїу XX ст. поряд з тов^иствами "Просвіта", "Рідна школа", що в ос
новному несли національно-іультурне, духовне навантаження, Галичина вїфи- 
лась густою мережею "Січей" та "Соколів". Саме в цих пожежно-гімнастичних і 
воєнно-спортивних товариствах окрім патріотичних завдань, що вони перед со
бою ставили, почалося вщ ю дякння української військової традиції. Перше ук
раїнське гімнастичне тов^иство "Сокіл" офіційно було засновано за ініціативою 
В. Нагорного та В. Лаврівського у Львові у 1894 р. Разом з бурхливим поширен
ням сокільських товариств окремо засновуються й такі гімнастичні товариства як 
"Січ".* П ерш у фізіультурно-іфотипожвжну організацію "Січ" створив відомий 
громадсько-політичний діяч К. Т^ильовський у 1900 р. у с. Заваллі (Івано- 
Франківська обл.). На честь цігі події в селі встановлений пам'ятний знак. Згодом 
"Січі" почали формуватися в багатьох селах Снятинського, Коломийського, Пе- 
ченіжинського, ІйїсІЕСького повітів, пізніше - та всій Галичині, Буковині та За
карпаттю.’ Через деякий час сокільські організації почали виникати в Східній і 
Південній 'й р аМ  - в Києві, Херсоні, Одесі, Харкові та інших містах. Напере
додні першої світової війни в Галичині налі*увалося близько 900 сокільських ор
ганізацій та понад 1000 "Січей".*“

Вихована на ідеї, що справа май%тнього самовизначення нації та оборова її 
законних щ)ав можлива лише власними силами, українська молодь починає серй
озно ставитись до військово-патріотичного виховання. Саме юнаки, які пройшли 
виховання Б сокільсько-січових товариствах, стали першими добровольцями 
легіону Уіфшнських січових стрільців, що складався з кількох сотень, зведених 
у два курені.

Наїфикінці вересня 1914 р. стрілецькі сотні вступили в бій в околицях сіп 
іуцького, Верецького, Сянок. у  бою під Сянками з’явилися перші жертви ук
раїнського війська.“ Ці перші бої Укршнських січових стрільців в обороні Карпат 
започаткували збройну боротьбу укр^ського  нщюду за свободу, незалежтсть
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українсьюї держави в XX ст.

Справжнє бойове зфещення Український легіон дістав у боях за гору Маківку 
неподалік Славська (Закарпатська обл.), де проти стрільців виступило кілька 
полків. У боях, що тривали від 29 квітня до 2 травня 1915 р., українське 
■лрілецгво здобуло пєремоіу. В бою за цю гору, що її не могли втримати інші ча
стини австрійської армії, виявилась сила стрілецького дузд  ̂та волі до перемоги. 
Незважаючи на багаторазову чисельну перевагу російського війська, стрільці не 
здали своїх позицій. У боях загинуло 47 стрільців, 76 ^ л о  поранено. Герої боїв 
були поховані на верпшні гори Незважаючи на заборону вшанування пам'яті %с- 
раїнських січових стрільців урядом Польщі до 1939 р., шзніше - радянською вла
дою, кожного роїу на стрілецькому цвинтарі на Маківці збиралися жителі місце
вих сіл, щоб прибрати могили, поклонитися героям уфаїнського троду.”

У привітанні Загальної % раїнської Ради з приводу перемоги в зюді боїв на 
Маківці відзначалось; " ... Ви дали доказ, що український н ^ о д  не зрікся своїх 
іфав до самостійного життя та що він мав волю і cиJQf виборити собі ті права 
^ю в'ю  і залізом. Ви доказали, що довголітня неволя не знищила українського на
роду до ряду покірних рабів, бо Він виродив Вас, борщв за волю ..."

Легіон відзначився в боях під Болеховим, Галичем, Заводом, Семиківцями, 
біля 'Укоцьюго переходу та в інших місцях. Для вшащпвання пам'яті полеглих 
учасників боїв біля Семиківців згодом було насипано велику могилу-курган.“

Воїни Уіраїиського легіону, реорганізованого 22 серпня 1915 р. у полк Ук
раїнських січових стрільців, були іфикладом в усій австрійській армії своєю 
підготовкою та боєздатністю. У вересні 1915 р. полк відзначився в боях за Бере
жани, що тривали майже місяць. У с. Посухові розташовано стрілецький цвин
тар, де поховано понад 80 стрільців, які затищ^ли в цих боях. Незважаючи на плин 
■ису на цвинтарі збереглася унікальна брама у вигляді тризуба.“

У вересні у період контрнаступу німєцью-австрійських військ % раїнські 
січові стрільці дійшли до Збруча, де були поповнені свіжим куренем. Пізніше ю - 
ни перебазувалися в околиці м. Чорткова, потім - на Борщівщину.“

Пам'ять про стрільців зберігається не тільки в пдюказах і піснях, вона зали
шилася в стрілецьких могилах, пам'ятних знаках. Так, на цвинтарі с. Песочній 
(Львівська обл.), збереглися могили стрільців. Такі поховання є також у селах Ве- 
рині, Березині, м. Дрогобичі. У с. Розвадові зберігся ̂ динок, де протягом певно
го часу мешкав М. Тарнавський, комендант школи УСС, пізніше призначений ко- 
вландугочим Українською Галицькою Армією. На околицях села до нашого час5' 
зберігаються споруди, пов'язані з пере%ванням і підготовкою стрільців.”

28 жовтня 1917 р. у навчальному таборі с. Розвадова відбулася визначна подія 
в історії Українських січових стрільців. У присутності стрілецьких сотень і бага
тьох людей відбулося урочисте освячення бойового прапора Українського 
легіону. Макет прапора було виконано художником І. Іванцом. Він синього ко
льору, з одного боку напис "УСС. 1914", з другого - святий Михайло Архистра- 
тнг, який в одній руці тримав палаючого меча, а в другій - синій шцг із золотим
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левом, який спинався на скелю. Постать св. Михайла - це герб Галицью-Волинсь- 
кого князівства. Таким об'єднанням гербів ствердлдвалося, що січові стрільт 
прагнули до возз'єднання українських земель.“

Після іфоголошення УНР і ЗУБР для захисту Української держави почати 
створюватися українізовані війсьїиві частини. У 1918 р. ^ л о  створено Ук
раїнську Галицьід' Армію, опорою якої душ  Українські січові стрільці Воїни 
УГА вкрили себе славою в обороні рідного іраю , але через сти дн і обставини - 
значщ' перевагу' сил противника, відсутність військового спорядження, прорагдзн- 
ки ЗУНР і Верховного комаїщувавня - зазнали поразки. Військові форьогвання 
УГА відзначилися під час українсько-польської війни, в боях в районі Родагачів, 
Вовчугів, Братковичів, Бережан Дунаєва, неподалік містечка Перемшшшш.“

У 1920 р. частини 44-ї дивізії Червоної Армії, до складу якої входив перший 
курінь поліу УСС, було оточено польськими військами і перестав існувати,

Складна та неоднозначна історія УСС. За час їх  існування від 1914 р. до вес
ни 1920 р., звичайно, їм були притаманні й помилки. Але їх  історію неможливо 
оціюоваги упереджено й  однозначно. Слід пам'ятати, в яких умовах виникло та 
воювало це військове форінування, яку мету поставили перед собою стрільці та 
скільки їх загинуло в боротьбі за незалежність України.

Складність ситуації посилювалася внаслідок того, що до коловерті подій було 
втягнено Бшрогі народні маси, боротьба велась не тільки проти іноземних загарб
ників, але між окремими сощальними верствами.

Особливу складність з точки зору досліджень являють пам’ятки цього періоду. 
В буремні роки визвольних змагань 1917-1921 рр. поряд з частинами Червоної 
Армії, Червоної Гвардй почали створюватися українські національні військові 
формування, що відіграли значну роль у захисті Української Народної Рес
публіки. На жаль, їх історія протягом тривалого часу не досліджувалася, тільки 
останнім часом з'явились публікації, іфисвячвні цим іфоблемам. Незважаючи на 
плин часу, збереглися ^динки, де прошдили війсьш ві з ’їзди, пам'ятні місця боїв 
українських національних частин та інші об'єкти, що відображають історію 
Збройних Сил Угфаїни. Вважаємо, що національним пам’ятником має стати 
пам’ятник нашим співвітчизникам, які опинилися у вирі братовбивчої війни, ста
ли жертвами кривавого як "білого", так і "червоного" терору.

Лютневі дні 1917 р. дали поштовх до розгортання національно-визвольного 
ругу в % раш і, утворення З^ш нської Центральної Ради, що приступила до 
об'єднання всіх укргінських органЬацій на основі спільної вимоги - надання Ук
раїні автономії. В армії український національний рух поширювався надзвичай
но ШБидю, захоплюючи дедалі ширші верстви війсьшвих-українців. Центром 
і^рівницгва цим рухом став Київ. 9 березня тут в ідали ся перші збори ук
раїнських офіцерів і солдатів, які ухвалили вважати себе Установчою Військовою 
Радою.

Одним з ініціаторів українсьюго військового руху вистушш М. І. Міхновсь- 
кий, відомий український політичний діяч, адвокат за фахом, який відстоював

216



ЕКЮ незалежної самостійної 'йсраїни. Мобілізований до армії, М. І. Міхновський 
^  пришмандирований до Київського окружного військового суду в чині підпо
ручика Він раніше за всіх зрозумів необхіднісгь створення національних військо- 
XX сил, спираючись на які можна було б відстояти незалежність Уіфаїни. За йо
го ініціативою військові-українці 16 березня 1917 р. провели установчі збори, на 
л и х  створили товариство "Уфаїнський військовий клуб імені гетьмана Павла 
ІЬцц’боїха" та прийняли рішення про негайне створення національної ^ м ії.“ На 
зраюк військового клубу на почапу квітня 1917 р. було створено Одеський ук
раїнський військовий кіш.“

Значним кроюм у справі популяризації ідеї створення уіраїнської грмії стало 
свгго вільної Уїраїни, що проходило 19 березня 1917 р. У маніфестацц, влаппо- 
хн ій  Центральною Радою, взяло ушісіь близько 100 тис. чол., у тому числі до ЗО тис. 
мйсьюних міста. Похід під 320 національними прапорами іфойшов від Во- 
лоднмирського собору по Футідуклеївській вулиці на Хрещатик. Потім по Трьох
святительській вулиці маніфестанти вийшли на Софійський майдан, до пам'яхни- 
іа  Б. Хмельницькому, де в ідалося перше вільне %фаїнське віче.“

Маніфестації уіфашцІБ пройшли в Харкові, Ж итоміфі та інших містах. Важ
лива подія в історії українських Збройних Сил в ід а  лася 18 квітня 1917 р. на Си
ренькому полі. Тут проходило військове свято "Перших квіток", Б якому взяли 
У’всть содцаги-уїраінці різних частин Київськоіо гарнізону та соддаги роз
подільного іуш ау. Вони проголосили себе "Першим Українським козачим імені 
гетьш на Богдана Хмельницького полком" на чолі з обраним ними командіфом 
шгабс-капітаном Д. М. Путкином-Гребенююм.“ Полк складався з 16 сотень і 
налічуваБ понад З тис. солдатів і  офіцерів. Через деякий час з’явилися нові ук
раїнські полки; ім. Гонти в Умані, ім. Сагайдачного у Ж шоміфі, ім. Полуботка в 
Росгові-на-Дону, ім. гетьмана Мазепи в Сфагові, Український Запорізький полк 
у М оскві."

У червні 1917 р. у Києві почалося форх^тваннж нового українського полку, ос
новою яю го стали содцаги-уіфаїнці, які прибули з Чернігова, Пензи та інших 
міст. Під впливом роз'яснювальної роботи членів юіубу ім. Пощ^ботка вони ого
лосили себе оїфемим військовим з'єднанням і заявили, що не виступлять на 
фронт доти, поки їх  не Бизішють ^фугим З^раїнським ім. П  Полуботка козачим 
полком. Створення самостійницьюї військової організації, чисельність якої ста- 
новшт близько 5 тис. чод, не було визнано ні російськими властями, ні Ук
раїнською Центральною Радою."

Процес українізації військових частин від^вався зн к^. Центральна Рада ви
явила непослідовність, не зважилась спертись на підтримку власного населення. 
Вона продовжу'вала більше прислухатись до позиції Тимчасового ураду. ЩО Р °' 
зумів, що без збройної опори Українська Центральна Рада не складає серйозної 
загрози.

Така нерішуча позиція Центральної Ради привела до трагічних подій, що ма
як місце наїфикінці липня 1917 р. Центральна Рада, не маючи більше військової 
сили у Києві окрім Першого Українського козацького полку ім. Богдана Хмель-
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ницьюго, не мала наміру відправляти його на фронт. Але після досягнення угоди 
з Тимчасовим урядом було прийнято рішення про відправіу боїданівців на 
фронт. Під час просування ешелощ^ в районі Поста-Волинсьюзго він був 
обстріляний кирасирами та донськими козаками, заздалегідь розставленими 
обабіч ш лії за наказом командування Київським військовим округом. У резуль
таті сутички було вбито 16 українських воїнів. їх  було урочисто поховано на 
Флорівскій горі (т. зв. Замчище), де монастир відвів місце для братської могили.“

У таких складних умовах проходила українізація армії. Через деякий час ук
раїнізація захопила 34-й армійський юрпус 7-ї армії Південно-Західного фронту, 
частини якого дисловувалися від фронту аж до Білої Церкви. Невдовзі він став 
Першим Уфаїнським юрпусом і  почав поповнювашся вошами запасу, добро
вольцями, сотнями вільного козацтва, досягнувши загальної чисельності 40 тис. 
чол.”  Полки першої дивізії дістали назви; Київський полк ім. гетьмана Б. Хмель
ницького, Сгщюдубський полк ім. гетьмана Скоропадсьюго, Полтавський полк 
ім. гетьмана Сагайдачного, Чернігівський полк ім. гетьмана П. Полуботка.“

Схожі процеси іфоходили й  у інших військових формуваннях, але слід зазна
чити, що на осінь 1917 р. українізація війська не набрала серйозної сили ні в 
кількісному, ні в якісному відношеннях. Центральна Рада, чимало говорячи про 
необхідність цієї роботи, надавала їй надзвичайно мало уваги, захоплюючись, го
ловним чином, показовими акціями - військовими парадами, присягами, демон
страціями тощо. Саме тому іф и дослідженні пам’яток військової історії цього 
періоду слід об'єктивно підходити до висвітлення подій, що вони відображають, 
бути більш обережними, зваженими, застерігатися від споіуси видати баланс за 
дійсне.

Потребують ретельного дослідження й пам'ятки, пов’язані з формуванням 
вільних козаків, перший загін яких виник на Звенигородщніп у березні 1917 р. 
Почин, підтриманий на Київщині, швидко поширився на Чернпівщищг та Кате- 
ринославщнну. 3-7 жовтня 1917 р. у Чигирині (Черкаська обл.) від^твся з ’їзд 
вільного козацтва за участю 2 тис. делегатів, які представляли 60 тис. організова
них озброєних добровольців КиЇБіцини, Полтавщини, Кагеринославщини, Хер
сонщини та Кубані Отаманом Вільних козаків було обрано Павла Сюропадсько- 
го.®

Важливу роль у створенні швноцішіого монументального лтгопису України, 
в тому числі періоду 1917-1921 рр. відіграють регіонально-історичні досліджен
ня, ппфоко розгорвута робота, пов’язана з підготовкою Зводу іи м ’яток історії та 
культури України. Ця робота іфивернула увагу дослідників до виявлення нових 
пам’яток, глибокого вивчеїшя подій, життя та діяльності видатних діячів, 
пов’язаних з ними. Так, у ході роботи над томом Зводу по Києїу вдалося встано
вити адреси меморальних будинків, що увічнюють події воєнної історії цієї до
би. Так, по ]вул. Миколаївській, 11, у  1918-1919 рр. містилося військове мшістер- 
стБо % раїнської Держави й Увраїнсьюї Н ^одної Республіки, мешкав начальник 
Генерального пггабу ^^аїн сько ї Держави (1918 р.), військовий міністр УНР 
(1918-1919 рр.), головноюмандукочий Українськюю Галицькою Армією (1919 р.)
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видагакй український війсьювий діяч О. П. Греків. Протягом 1917-1919 рр. ге
нерал здобув в українських військових колах найбільший авторитет серед воєна
чальників. Ставши на чолі Галицької армії в червні 1919 р., О. П. Греків здійснив 
с.іавнозвісний Чортківський наступ.“

Значну роль у згуртуванні сил молодої держави, розробці планів зцодо її захи
сту, дія.ііьності на майбутнє відіграли війсьюві з’їзди. Перший ^^фаїнський 
війсьювий з'їзд ^ л о  скликано 5 травня 1917 р. З ’їзд розпочав свою роботу у 
іфиміщенні Педагогічного музею, що відоме як резиденція Центральної Ради.” 
Його роботою керували М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра, 
М. Міхновський. На з'їзді було вирішено ряд важливих питань: іфо українізацію 
^й іії, війсьюву освіту, українські клейноди, 1-й украшський пож  тощо.” На 
з’їзді відбулися вибори Генерального війсьювого комітету, що у погодженні з 
російським генеральним штабом мав проводити українізацію адмн. УГВК - це 
перша найвипзд війсью ва установа, від діяльності яю ї значною мірою залежав 
подальший розвиток українсьюго війсьювого рузц̂ . До юмітету було обрано 18 
осіб: С. Петлюра (голова комітету), В. Винниченю, М. Міхновський, голова Ук
раїнської військової ради при Румчороді лікар І. Луценко, полковник В. Павлен- 
ю , начальник поліу ім. гетьмана Б. Хмельницьюго підполковник Ю. Капкан та 
ін.” Більшість членів юмітету не мала вищої війсьювої освіти, а деякі члени бу
ти зовсім не війсью вимц але всі вони з великим патріотизмом взялись за справу 
творення збройних сил Перший Український головний штаб заклав
підвалини для національної армії, розробив план боротьби уьраїнсьюго народу 
за своє визволення та від^дову держави.

Від листопаду 1917 р. війсьювими справами завідував Генеральний сеіфе- 
тадіат військових сцрав, реорганізований із генерального війсьювого юмітету. 
Генеральний секретаріат війсью вих справ у 1917-1918 рр. знаходився у 
приміщонні ю легії Павла Галагана (щ?л. Б. Хмельницьюго, 11), нині Національ
ний музей літератури. У  1917 р. його очолював уіфаїнський політичний і гро
мадський діяч Симон Васильович Петлюра.

Надодився в родині мінщн ю зацью го походження Освйу отримав у духовній 
семінарц в Полтаві. Був виключений із семінарії за уьраішські настрої. Член Ук- 
раїнсью ї революційної ларт. У 1903 р. був заарештований за революційну 
діяльність, після визволення в 1904 р. приїхав до Києва, де співробітничав у га
зеті "Рада", яурналі "Україна" та редагував орган УСДРП "Слово". Політичні пе
реслідування змусили С. В. Петлюру виїхати до Москви, де він служив у страхо
вому товаристві та редагував журнал "Украинская жизнь" (1912-1917). З 1916 до 
1917 р. С. В. Петлюра працював у "Союзі земств", організації допомоги фрошу - 
заступником уповноваженого на Н Західному фронті. У квітні 1917 р. був обра
ний головою Генерального війсьювого юмітету при Центральній Раді, у червні 
1917 р. призначений генеральним секретадем війсьювих справ. У січні 1918 р. 
загроза більшовицьюго наступу змз'̂ сила його виїхати на Лівобережжя, де 
С. В. Петлюра створив Український Гайдамацький кіш Слобідсьюї України, що 
відігравав головну роль у боях за Київ. Після оїупації України німецькими й ав- 
стро-угорськими військами С. В. Петлюра в травні 1918 р. очолив Всеуїраїнсьіу
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Сігілідг Земств, що невдовзі перейшла в опозицію до уряду гетьмана П, П. Скоро
падського. У  жовтні 1918р. він вшхав до Білої Церкви, звідки керував війсьювим 
виступом Директорії проти гетьманського режиму. С. В. Петлюра онолив армію 
УНР. 11 лютого 1919 р. обраний головою Директорії.” Убитийу 1926 р. у Парижі 
агентом НКВС.

З ім'ям діяча національно-визвольного руку пов'язані меморіальні об'єкти в 
Полтаві та Києві. Поховано С. В. Петлюру у Парижі на ц ви н г^ і Монпарнас.̂ ^

Значну роль у розвипу національного визвольного ру?^, в іфоцесі ук
раїнізації військових частин, подальшої»^ будівництві національної армії відіграв 
Другий Всеукраїнський військовий з'їзд, що проходив у червні 1917 р, у 
приміщенні міського оперного театру. З’їзд мав розпочати свою роботу 4 червня 
в Троїцькому Народному будинву (нині театр оперети), але його ттримішення ви
явилося занадго малим. Біля Троїцького Народного будиніу відбувся мітинг сол
датів, на якому прозвучали заклики до негайного проголошення державної неза
лежності України.“

Період після Другого Всеуіфашського військового з'їзду виявився у розвитіу 
українського руху у військах надзвичайно драматичним, але не безусліпшим. 
Військові-українці домоглися значних успіхів у здійсненні українізації частин у 
гарнізонах України. У Чернігові, Одесі, Х укові вони провели українізацію 
полків. У  ряді гарнізонів, зокрема, Катеринослава, Одеси, Сімферополя, Феодосії 
та багатьох інших міст, сформувалися окремі роти, батальйони. Третій з'їзд про
ходив у приміщенні щ ф іу (вул. Миколаївська, не збереглося) в жовтні 1917 р.” 
Рішення з'їзду відіграли значну роль в активізації діяльності Центральної Ради, 
зокрема, в проголошенні нею 1 листопада про взяття всієї повноти влади в свої 
руки, що було заіфіплено 7 листопада Ш Угіверсалом.

Після іфоголошення державної самостійності України процес українізації 
армії поширився, створюється багато різних військових формувань, готових вис
тупити на захист ^раїнської Народної Республіки. Серед них і Помічний 
ьурінь січових стрільців, сформований із студентів уграшсью го народного 
університету, університету св. Володимира, учнів Кирило-Мефодісвсьюї гімназії 
та інших гімназій, гідротехнічної та військової лік^ської школи. Щ д час наступу 
на Київ радянських військ під проводом М. Муравйова в січні 1918 р. Бурінь у 
складі 250 чол. ^ л о  відправлено на фронт. У  районі залізничної станції Крути 
(Чернігівська обл.) юнаки військової школи, щойно прибулі з фронту, а також 
сформований Помічний курінь студентів січових стріїїьців зайняли оборону важ
ливого залізничного вузла, що був ключем до столиці. Загалом обидва відділи ма
ли близько 300 чоловік, які вступили в бій з ворогом.“ Маючи багаторазову пере
вагу в живій силі, наступаючі зім'яли обороіу^ та винищили всіх, хто потрапив у 
полон. Ті, хто врятувався, знайшли в собі сили розібрати залізничну колію та все- 
таки на кілька днів затримали наступаючі радянські війська“  Через деякий час 
віднайдені тіла загиблих січовиків студентсьБпго куреня перевезено до Києва і 19 
березня 1918 р. поховано у братській могилі на Аско.льдовому кладовищі.'"' Три
валий час ця трагедія під Кругами була забороненою темою для дослідників.
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Тільки останнім часом в умовах розбудови Української незалежної держави 
повільно повертається до нас історична правда про героїчну молодь, що загину
ла в боротьбі за незалежну Уіфаїну.

Суттєвим імпульсом для увічнення героїки цього періоду стало відзначення 
75-х річниці трагедії під Крутами, встановлення на місці бою студентів і гімна
зистів Києва пам’ятного знака. У 1998 р. урочисто відзначено 80-та річниця 
трагічної й  водночас героїчної події в історії нашої деряави.

До остаїшього часу "білою плямою" залишалася недовга історія Української 
держави часів Гетьманату, Директорії. Радянська історіографія взагалі проігнору
вала українську державність часів Гетьманату й розглядала події, що від^^алися 
в Уіфаїні у 1918 р. виключно щд кутом зор>' політики окупаційної адмінісграції. 
Вважалося, що українська адміністрація була маріонетковою та колабо
раціоністською. Будь-які самостійні іфоки гетьманського уряду або замовчували
ся, або грубо фальсифікувалися. Наупереджене вивчення доступних фактів 
свідчить, що держава гетьмана П. Скоропадського являла собою оіфему сторішу 
в історїї визвольїшх змагань українського народу в XX ст., у тому числі у воєнно
му будівництві.

Із захопленням влади гетьманом у складі укршнської ^ м ії залишився За
порізький коріус, перейменований в Окрему Запорізьку дпвЬію (з полком гайда
маків), давізія синьожуїганників, а таю ж  сформована в Австро-Угорщині з поло- 
нених українців дивізія сірояуіганників. У шшні 1918 р. ^ л о  оголошено вибір 
новобранців до Сердюцьшї дивізії, що мала стати опорою гетьманської влади. 
Восени у  Білій Церкві почала відновлюватися бригада січових стрільців.'“

Але новий режим не підгримувала значна частина трудящих, інтелігенції, ук
раїнських соціалістичних пвдтій та громадських організацій.

Населешш, незадоволене політшюю гетьмана, німецьким окупаційним режи
мом, піднялося на боротьбу.

Збереглися будинки, пов’язані з подіями цього періоду, пам’ятні місця ук- 
р ^ с ь к и х  національїшх військових частин, ішпі меморіальні об’єкти. Проте на 
відміну від пам’яток, пов’язаних з формуванням Червоної Армії, їх, як правило, 
не дослідякно. Це стосується й січових стрільців, які займають чі.тьне місце у 
військовій історії ^ ^ а їн и  та стали гідними продовжувачами традицій ук- 
{шнського стрілецтва. З метою боротьби за визволення українських земель від 
австрійського загарбаїшя восени 1917 р. у Києві ^ л о  сформовано Талицько-Бу- 
ковинський курінь січових стрільців", основу якого складали полонені галичани, 
які знаходилися в Д ^іш цькоьу таборі для полонених.“̂  У січні 1918 р. курінь 
став називатися "Перший іурінь січових стрільців". Його комацщфом було обра
но Є. Коновальця, помічником А. Мельника. В основу своєї діяльності січо-вики 
висунули гасло: "Самостійна Українська Народна Республіка, зложена з усіх ук
раїнських земель, із таким віутріш ш м устроєм, який вирішить вільна воля ук
раїнських земель без впливу війська з його насильницьіснм багнетом".“'’

З метою формування національних збройних сил Є. Коновалець встановив
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зв'язок з юмендантом Кговського гаршзону, з отаманом Гайдамацьюго кошу 
Слобідської У ^аїни  С. Петлюрою. На квітень 1918 р. курінь виріс у трьохтисяч
ний полк піхоти січових стрільців. Під час повстання більшовиків у Києві в січні 
1918 р., наступу більшовицьких військ М. Муравйова він відіїрав значну роль у 
захисті Уїраїнсью ї Н ^одної Республіки, забезпечив еваїд^ацію Центральної Ра
ди до Житомира, а згодом до Саріс'“

Ставтпи на захист державності, січові стрільці брали активну участь у  бойо
вих діях проти ворогів. Жорстокі бої Б січні 1918 р. точилися в центрі й на околи
цях Києва в районі Подолу, Печорська, Куренівки. Найбільші сутички були в 
центрі біля будинку Центральної Ради (вул Воподимирська, 57), стрілецьких ка
зарм (вул. Аргема, 24, Смирнова-Ласточкина, 20), Михайлівського собору. Трьох
святительської церкви, Щскавицькоіо цви нг^я, Ланцюжиого мосту на Дніїфі, 
Володиміфської гірки та в інших місцях Києва. Сгршьці відзначилися в боях у 
районі Бучи, Святоншна, Гагного, І^ю ківщ ини (Київська обл.) та в інших бойо
вих діях.'**

Після гегьмансьшю перевороту Павло Скоропадський наказав реформувати 
полк за його відмову перейти на с:ужбу Гетьманату. Під час повстання проти ге
тьмана січові стрільці зголосилися виступити на боці /Ідю кгорії, брали активну 
участь у бойових діях проти ворогів на внутрішніх і зовніїшгіх фронтах.

Швидко розвивалися події в Україні, на зміну одному уряду приходив інший, 
в країні павували хаос і анадхія. І в цих умовах організація січових стрільїцв 
тфоістувала два роки і  весь час була досить послідовною. Провідним чинником в 
усій її діяльності, незалежно від соціально-політичного кредо січових стрільців, 
^гв національно-державний. І це слід мати на увазі, досліджуючи історію січових 
стрільців, пам’ятки та ігам'ягні міспд, що відображають її.

При дослідженні пам’яток цього періоду необхідно переглянути оцінк}' та 
роль багатьох військових формувань, що донедавна ̂ л и  відомі як банди. Це сто
сується загонів українських повстанців, що у середині 1919 р. оволоділи майже 
всією Увраїною, за вішягком Волині та Поділля.

Найбільших масштабів повстанський рух набрав на Піцдеіі України. Почина
ючи з серпня 1918 р. вогнище селянських повстань спалахнуло на Катеринос.лав- 
щині, в районі Гуляйполя (Запорізька обл.) на чолі з Н. І. Махном. Захоплення Гу- 
яяйполя можна вважати початком Махновіцини. Махновський рух - це один з 
юшфетних проявів революції та громадянської війни. Махно уособлював тип на
родного вождя, народженого ви%хом селянсьіюї стихії.

Народився Махно в 1888 р. у багатодітній сім’ї. Закінчив іуляйпільсьїу почад- 
кову ппозу. У 15 років Н. Махно став учнем робітника на одному з місцевих за
водів, де опанував кілька спсіцальностей.'“

Під впливом подій 1905 р. вступив на шлях боротьби з царським режимом. 
Сгав членом іуляйпільсьюї трупи "Хліборобів анадхістів-комушстів". Його тричі 
загрепггоіували, підозрюючи в організації політичних вбивств. Роки, що Махно 
провів у Бутирській в’язниці серед політичних в'язнів, стали його університета
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ми. Визволений внаслідок Лютневої революції 1917 р., він знову повернувся до 
Гуляйполя й очолив повстанців.

Природа щедро обдарувала цю людину різноманітними талантами. Закінчив
ши тільки початкову сільську школу, ні дня не прослуживши в армії, він став на 
чолі великої армії, зумів винайти ефективну партизанську форму ведення війни. 
Першим у громадянській війні започаїїіував рейди тилами ворога. Саме махнов
цям, а не будьонівцям належить пріоритет у використанні грізної зброї грома
дянської війни - кулеметної тачанки.“’

При дослідженні пам'яток цього періоду потрібно віддати належне махновцям 
за їх героїчну бороть^ з петлюрівськими, денікінськими, врангелівськими части
нами, багато в чому ця боротьба збігалася з діями Червоної Армії.

Складним і неординарним був шлях Н. І. Махна, яю го революція та грома
дянська війна підняла на вершищ? слави. Помер Махно 25 липня 1934 р. у 
Франції, похований на кладовищі Пер-Лашез.“* У Гуляйполі збереглися ^динки, 
пов'язані з діяльністю народного ватажка. Один з них відзначено меморіальною 
дошкою.

Події уіфаїнської революції та громадянської війни становлять невід'ємну ча
стину монументального літопису УісраіЕни. Протягом тривалого часу в центрі ува
ги партійних і громадських організацій стояли питання, пов'язані із увічненням 
діяльності більшовицької партії, її керівників, військових командіфів Чдтвоної 
Армії. У більшості міст Укршни відзначено пам'ятними знаками ^динки рев- 
комів і штабів Червоної Армії. Могили червоноармійців і червоногвардійців, які 
ги ^ л и  у вїф і громадянської війни, як і  могили вояків УНР, УГА УСС - це 
сторінки нашої героїчної й водночас трагічної історії. Останнім часом у ході 
"війни пам'ятників" під реальною загрозою знесення опинилися монументи, 
обеліски, пам'ятні знаки, споруджені на честь Жовгаевої революції. Червоної 
Армії. Слід усвідомити, що кошшй пам'ятник - це тільки пам'ять свого часу, відо
браження моральних запитів суспільства і, нарешті, це - наша трагічна історія, 
що слід сприймати такою, якою вона ^ л а . Не всі події, не всі імена сьогодні 
сприймаються однозначно. Але з точки зору історичної правди та справедливості 
вони мають залишитися в літоїшсі уіфаїнського народу.

Темі громадянської війни присвячено величний монумент "Легендадна тачан
ка" у м. Каховці на честь кіннотників, які брали участь у боях на Какзвському 
плацдармі в 1920 р. Тему громадянсьшї війни продовжує пам’ятник героїчної^ 
екіпажу бронепоїзда "Тарашднець", споруджений у Києві. Команда бронепоїзда 
разом з іншими ігідрозділами Червоної Армії в серіші 1919 р. захищала Київ від 
денікшських військ. Ій)ли закінчилися боєприпаси, семеро таращаіщів, які зали
шилися живими, підірвали бронепоїзд разом із собою. їх  останніми словами бу
ло гасло: "Краще вмерти вільними, ніж  жити рабами", наїшсане на бронепоїзді

Події громадянської війни відтворюють пам'ятники на честь Всеукраїнського 
страшу залізничників у 1918 р. у м. Коростеш. (Житомирська обл.), що очолив 
Л. Та^каш вілі. Громадянська війна кинула у вихор подій долі тисяч наших 
співвітчизників, представників різних національносі'ей Другою батьківіциною
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для себе ^ф аїку  міг би вважати грузин Л. Табукапшілі, угорець Мате Залке, 
француженка Жанна-Марі Л я^ф б, серб Олекса Дундин і тисячі відомих і невідо
мих учасників тих далеких подій, які свято вірили в свою боротьбу та історичну 
справедзшвісгь.

Кожна подія, що відбувалася в нашій історії, повинна зайняти належне їй 
місце. Практично поза увагою дослідників залишилася радянсько-фінська війна 
(листопад 1939 р. - березень 1940 р.), уроки якої стали предметом аналізу, голо
вним чином, війсьювих. Не знаючи сіфавжньої іфичини війни та реального ста
новища в армії, тисячі добровольців з України звергалися до військкоматів з про
ханням зараздчваги їх у лави Червоної Армії. З Кшвського та Харківського 
військових округів на фронт було відправлено ряд військових з'кдаань.

Війна виявилась надзвичайно важкою, кровопролитною і безславною. Вона 
тривала 104 дні, за цей час загинуло 127 тис. чол.”  Всі шпиталі в республіці було 
переповнено пораненими й обморожншіїи в люту жлоднечу, до якої армія була 
не готовою. Ійсячі солдатів зати сли  внаслідок некомпетентності, стратегічної та 
тактичної безпорадності радянського командування. Поховання наших 
співвітчизників, що загинули в ході ц іа  війни, потребують виявлення і включен
ня до каталогу військових поховань, створення якого стало нагальною потребою 
часу.
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УВІЧНЕННЯ ПОДІЙ  ДРУГО Ї СВІТО ВО Ї ВІЙ Н И

Важливе місце серед історичних реліквій нашої держави як за своєю 
кількістю, так і значенням займають пам'ятки ^фyIOЇ світової війни, що для Ук
раїни розпочалася у вересні 1939 р. /І^ ги й  етап війни розпочався з нападом 
Німеччини на СРСР 22 червня 1941 р. і тривав до осені 1944 р., ю ли німецькі 
війська було вигнано з України. Цей період увійшов в історію й залишився в 
нам'яті ноюлінь як Велика Вітчизняна війна.

У літописі історії життя кожного народу є події, що за історичним значенням 
набувають величезної ваги та стають надбанням людства. Таїюю подією до ан
налів світової історії увійшла Перемога радянського нщ>оду в 1945 р., здобута не- 
щгвано дорогою ціною.

Безцінними реліквіями ратної слави народ}' увійшли в наше духзвне життя 
пам'ятки, присвячені подіям другої світової війни. В Україні нараховується понад 
28 тис. могил, 45 тис. пам'ятників і обелісків. Основщг частину серед них склада
ють братські та одиничні поховання радянських воїнів, партизанів, шдшльннків, 
воїнів ОУН-УПА, обеліски, мокументи, меморіальні комплекси на честь визнш- 
них подій війни, її героїв.

Ь  всього загалу пам'яток, присвячених подіям другої світової війни, наймен
ша кількість ірипадає на події початкового періоду, що протягом тривалого часу 
висвітлювалися побіжно або зовсім замовщгвалися. Сьогодні з чисіюнних наую- 
вих і публіцистичних видань, мемуарної літератури ми все більше дізнаємось про 
трагедію радянських частин і з'єд нань, що опинилися у ворожому оточенні й про- 
довя^вали чинити оігір. Більшість радянських воїнів у  складних умовах залиши
лась вірною воїнській присязі, виявила ь^жність і героїзм, наполегливе прагнула 
вийти з оточення, нерідко привертала до себе значні сили противника. Одна з 
найбільш страшних сторінок в історії війни - це трагедія радянських військово
полонених, які потрапили між двох вогнів. З одного боку, вони були поставлені 
поза законом сталінським тоталітарним режимом, з іншого - мали випити гіріу 
чашу поневірянь, знущань і смерті в гітлерівських концтаборах.
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Друга світова війна розпочалася для уіфаїнського народу 17 вересня 1939 р., 
ю ли частшш Червоної Армії перейшли радянсько-польський кордон і вступили 
до Західної України. Сили сторін були надто нерівними. З одного боку - 
розрізнені, пошарпані німцями частини польської армії, що відкотилась на схід, 
нечисленні частини корпусу приюрдонної охорони. З другою - могутні сили, ки
нуті Сталіним 17 вересня через польський кордон. На відгш пу Затодкої України 
наступали війська Українського фронту, до складу якого входило три армії.

Вступ військ Червоної Армії на територію Східної Польщі мав певні наслідки 
для П оіащ і та Увраїни. Згідно з умовами пакту Молотова-Риббентропа та секрет
ного протоколу до нього передбачалося розмежування сфер інтересів обох дер
жав, за якими Західна Україна, поряд з іншими територіями, мала увійти до скла
ду СРСР. Розмежувальну лінію між Радянським Союзом і територією загарбаної 
Гіглером Польїці %до уточнено на основі підписаного 28 вересня 1939 р. між 
двома сторонами договору про дружбу та кордон і двох таємних протоіалів до 
нього Західний кордон СРСР на відтинку к р а їн и  ^ л о  пересунуто від річки 
Збруч на Буг і Сан. Західну Україну, Ш внічі^ Буковину та три повіти Бессарабії 
^ л о  возз'єднано з УРСР і включено до складу СРСР.

Ця подія мала досить суперечливий характер. З одного боку, було зроблено 
вирішальний крок до возз'єднання всіх українських земель, а з іншого - Західна 
^ ^ а їн а , Бессарабія та Північна Буковина внаслідок підступної домовленості між 
Сталіним і  Гітлером потрапили під владу жорстокого тоталітадного режші^, що 
панував у  СРСР.

У новостворених західних областях розпочалися перетворення, що мали на 
меті зрівняти соціально-економічний лад, що тут існував, з тим, що утворився на 
всій території СРСР. У  цілому, зміни, що від^тзалися, мали суперечливий харак
тер. З одного боїу', юнфіскація землі, націоналізація промисловості, ліквідація 
безробіття, украліізація освіти. З іншого, насильницька колективізація, антицер- 
говні акції, репресії, депортації - як один з найбільш жорстоких методів політич
ного переслідування та адміністративного покарання.

Саме такі протиріччя й відображають пам'ятки, пов'язані з вступом Червоної 
Армії до Західної України. Головним чином, це ^динки, де роаіішувались шта
би військових частин Червоної Армп, пам'ятні місця та спо|^ди, пов'язані з про
голошенням радянсьюї влади, діяльністю її оргашв. Але ці пам'ятки не відобра
жають всієї складності та суперечності тих процесІБ, що мали місце в західних 
областях.

Потре%ють дослідження братські та одиничні поховання мирних громадян, 
які стали жертвами сталінського терору, місця їх масових страт, розгашутвання та
борів.

Згідно з джерелами. Червона Армія інтерщ'вала понад 250 тис. польських 
мнськовослужбовців.* З них тисячі солдатів і  сержантів було звільнено, інших де- 
іюрговано до СРСР. Понад 15 тис. офіцерів, серед яких дві третини складали 
офіцери запасу - лікарі, інженери, вчителі, письменники, громадські діячі, тобто 
інтелектуальна еліта Польщі - було розміщено в трьох таборах. Один ^ в  розта
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шований у районі Козельська, другий - в Осташкові, третій - в Старобільсь^.^

У Старобільському таборі (Луганська обл.) на території монастиря перебува
ло 7045 польських воїнів, у тому числі 3974 офіцери.’ У квітні 1940 р. їх було пе- 
реіфавлено до Харкова в розпорядження НКВС Харківської обл. і незабаром 
страчено. їх  масові поховання знаходяться в районі П'ятихагок і 6-го кш ртаїу 
лісопарювої зони Харкова.'*

У надзвичайно складних, вкрай невигідних умовах, ослаблені політично та 
луховно сталінсьіаши репресіями, дезорієнтовані псизюжнічш договором з 
Гітлером 1939 р., розпочали народи Радянського Союзу безприкладі^г за 
мужністю, героїзмом і втратаьш боротьбу за свою Батьківщину, Україна, як і ре
шта республік СРСР, потрапила в смугу воєнних випробувань, найтяжчих пора
зок, на тривалий час стала центральним на рддянсько-німецькоьо' фронті театром 
воєнних дій.

І все ж  у несприятливій обстановці перших боїв радянські війська виявили не
бувалі мужність і відвагу.

У Волинській, Львівській, Чернівецькій областях є понад 50 пам'яток, пов'яза
них з подіями початку радянсько-німецької війни, що увійшла в історію щц на
звою Великої Вітчизняної. Головним чином, це поювання радянських прикор
донників і пам'ятники на честь захисників 3-ї, 4-ї, 9-ї та 13-ї застав Володимир- 
Волинського та Любомльського прикордонних загонів.

На місцях боїв залишилася значна кількість воєнно-інженерних споруд: 
окопів, дотів, дзотів, що є свідками й  учасниками оборони. В деяких областях їх 
навіть не включено до списків пам'яток і вони не мають стагуса історичної 
пам'ятки.

Особливо це стосується різноманітних споруд, що знаждилися на лінії 
укріплених районів - УРів, що відіграли значну роль у війні

У 30-ті рр. уздовж західних кордонів СРСР було побудовано 13 укріплених 
районів. Восени 1939 р., на початку діугої світової війни та встановлення нових 
кордонів, УРи було роззброєно, а особовий склад переведено до інших місць.* 
В л іт^  1940 р. безпосередньо на новому радянсько-шмецькоіму ю рдоні розпоча
лося будівництво нової лінії оборони, що так і не ^ 'л а  закінченою.

Залишивши стару лінію оборони, радянські війська чинили опір у нових не
добудованих спорудах, де ворог був затриманий і зазнав втрат. Так, у  районі Лес- 
ко-Гменне-Постолів-Тальни (після війни ця територія перейшла до складу 
Польщі), радянські воїни в оточених ворогом дотах вели бої аж до почагау липня 
1941 р., стримуючи наступ німецьких військ

Головною воєнно-політичною подією літньо-осінньої кампанії 1941 р. була 
оборона столиці України. Ворог у  смузі Київського військового округу мав не
значну перевагу в живій силі, але значно поступався в техніїц: за танками - в 4,9 
рази, за літаками - в 2,4 рази, за гарматами - в 1,3 рази.6 Але 80% цього воєнно
го арсеналу становила техніка застарілих конструкцій.

228



Оточені радянські війська вели героїчну боротьбу до 7 серпня, а окремі заго
ни - до 19 вересня, доки не вичерпалися можливості опору. У ході цих боїв час
тина військ прорвалась з оточення, але багатьох бійців і командирів спіткала тяж
ка доля полону. Більшість наших воїнів, які потрапили в оточення, загинули в  бо
ях. Німими свідками тих подій лишилися братські могили, де поховано останки 
невідомих воїнів у  селах Новоархангельського та Новоукраїнсьшго р-нів Кіро- 
воірадсьш ї обл.’ Всі поховання належать до серпня 1941 р. Сам факт великого 
числа загиблих говорить про запеклі бої та рішучість воїнів 6-ї та 12-ї армій вир- 
вагася з оточення. У  70-80-хрр. на міспдх боїв було встановлено пам’ятні знаки, 
Бпордцювано незліченні поховання радянських воїнів.*

Потребунггь об'єктивного висвітлення та відзначення в пш 'ятках і  події, 
пов’язані з Кєрченсько-Феодосійською десантною операцією, оборонними та на
ступальними діями Червоної Армії в районі Харкова та Донбасу.

У 1941-1942 рр., на початку війни, що складалася несіфиятливо для Червоної 
Армії, мільйони радянських воїнів потрапили до полощ. Це трагічні сторінки 
війші, серед яких особливе місце займає доля радянських військовополонених, 
що під тиском політичної кон'юнктури не дослідяувалась.

Нині відомо, що на всіх фронтах сотні тисяч воїнів Червоної Армії потрапля- 
дн до полону через сірагегічні та тактичні проразунки вищого військового ко- 
ьшндування. Зокрема, лише Південно-Західний фронт втратив 655 тис. бійців 
війсьювополоненими через небажання Сталіна дати своєчасний наказ про відхід 
ийськ фрошу на лівий берег Дніпра й  далі на схід, коли їм загрояувало оточен
ня.

Близью 240 тис. радянських воїнів потрапили до полону ігід Харковом. 80-90 
тис. моряків і  солдатів - захисників Севастополя потрапили до ворога. Табори для 
полонених розташовувалися на Кулшювоьу полі, на Рудольфовш горі, біяя мона
стиря, в селитці Інкерман, у Севастополі по вул. Пирогова"

На території Утраїни гітлерівпдми ^ л о  влаштовано понад 230 таборів, 250 
місць масових страт радянських людей, у  тому числі війсьювополонених. В Ук
раїні гітлерівці знищили майже 1 мли. 800 тис. військовопожнених."*

Відомо, що на Кшвпщт загарбники влаштували кілька таборів для військово
полонених з шісла тих, хто потрапив в оточення внаслідок трагедії, що спіткала 
нялті війська під час оборони Києва. Восеїш 1943 р. Державною комісією з вияв- 
.'Еняя та встановлення злочинів нацистів на оіупованш території було розкрию 
страхітливі злодіяння проти військовополонених Зокрема, в Дарниці, на ко- 
лшпній околиці Києва, бужз встановлено місця розгапування двох таборів для 
полонених юмандирів і радового складу. Вони знаходилися на досить великій 
площі між залізницею та шосе, що зв'язували Кшв з Москвою, Хадковом та ішпи- 
ми щюмисловими центрами. За попередніми даними, в цих таборах німецькі оку
панти знищили близько 100 тис. радянських людей, іюреважну більшість яких 
складали військовопожнені. У 1968 р. у Дарншцжому лісі (вуя. акад. Гор^нова) 
споруджено величний меморіальшш комплекс.“
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Слід 3£5^важити, що в повоєеіний час у  Дарниці встановлено й інші місця ма
сових страт військовополонених, що також заслуговують на увічнення та вклю
чення до Зводу.

Не менш страхігливі коїщтабори для війсьювополонених знажздилися в само
му Києві. Один з них знаходився на вул. Керосинній (нині вул. Галі Тимофієвої). 
За свідченням очевидців, там перезвало близько 8 тис. військовополонених і 
цивільних осіб, які ^ л и  зовсім позбавлені їжі. Умови, створені гітлерівцями в 
цьому таборі, %ли настільки жахливими, що по.лонені вмирали від виснаження 
голодною смертю.

Не менш зловісну сіш у серед жителів Києва мав табір військовополонених, 
що на вул. Інститутській, 5, у  районі О фця. Там перезвало кілька тисяч 
військовололонених, які працювали на відбудовних роботах м іста Через нестачу 
іфодукгів хар'̂ щання, хвороби, смертність була надзвичайно високою. Трупи по
мерлих завапували там же у дворі.“

Страшну картищ^ являв собою Херсонський табір війсьювополонених. Це 
Щь великий плац, оточений кам'яним пцрканом і кількома рядами колючого дфо- 
ту. В літіу та взимку, вдень і вночі, проти неба, у сніг і мряку, пронизану проме
нями іфожекгорів, стояли, притулившись один до одного полонені Кожної доби 
вмирало до 300 чол.“

Територія южного концтабору - це й місце страт тисяч радянських людей, і 
місце масових поювань. На території України знаходились концтабори, де пере- 
^пвали іноземні воши. Важливо відновити історичну пам'ять про тих, хто загинув 
під час війни незалежно від їх  національності. У  ході ;ціугої світової війни до по
лону потрапили французькі, американські, італійські військово-полонені, яи  
розділили долю своїх побрагиміг з Черюної Армії. Так, у травні 1942 р. до Рава- 
Руського табору, де пере^шало 18 тис. червоноармійців, прибуло 20 тис. військо
вополонених французької армії. Більша частина з них померла від голоду, непо
сильної праці, або була розстріляною.

Львівсьюю обласною ю місією  з розслідування німецько-фашистських 
злодіянь було виявлено 22 братські та одиничні могили. Місце поховання знахо
диться в районі Волковиці, справа вщ шосе на Рава-Руську.”

Встановлено факти знищення іноземних підданих у  Дрогобицькій, 
Сганіславській, Чернівецькій і Львівській областях Улітгу 1942 р. в Лнівськом> 
таборі та Піскові (Львівська обл.) ^ л о  знищено декілька груп американськні 
громадян, близько 2000 італійських содцаг. Серед розстріляних ^ л о  5 генералів 
і 45 офіцерів італійської армії, які після падіння Муссоліні не присягли та 
вірність Німеччині.“

Із загарбанням німецько-фашистськими військами території У фаїни ук
раїнський н ^ д  став об'єктом колонізаторської політики гітлерівців. Терором і 
насильством, голодом і приниженням німці прагнули нідірва'ш моральні та 
фізичні сили нації. Незмірних фізичних поневірянь і душевних мук завдала ук- 
раїнськоіуу народові примусова праця на німецьких поневолювачів, масове виве-
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їєння молоді на роботи до Німеччини. Переюнавпшсь в антинародному харак
тері "нового поряаз^", українці, незважаючи на вкрай жорстокі репресивні захо
ди окупантів, розгорнули рух опору.

Причому слід зазначити, що на окупованій території % раїни рух опору мав 
свою специфіїу. Це була шдшльна та партизанська боротьба, керована КЬ- 
жтністичною п ^гією . Складовою руху опору був націоналістичний рух, керова
ний ОУН(б) і ОУН(м), що декладгвали в своїх іфограмах різну т а к п и у  та стра
тегію. Ще напередодні війни ОУН (б) почала створювати свої похідні групи, за
вданням яких було разом з німецькими частинами входити до радянських міст і 
поступово створювати українсьіу державну адміністрацію, налагодяувати гос- 
іюдарське, культурне, церковне життя. До цих груп входило 3-5 тис. чол., які ор
ганізовувались у невеликі загони до 10-12 чол.‘®

Серед учасників цих груп переважну більшість складали інтелігенти, які праг
нули в умовах окупаційного режиму вирішувати уіфаїнські політичні та вуль- 
іурні щюблеми. Ці групи входили в міста слідом за наступаючими німецькими 
військами, створювали силами національно-свідомих українців м ісце^' 
адміністрацію.

Наприкінці 1941 р. в оіупованому німцями Х укові було створено "Громадсь
кий комітет", що ставив за мету консолідацію сил уіфаїнсьЕОЇ громадськості у бо
ротьбі за незалежну 'й^аїну. У Києві 5 жовтня 1941 р. ^ л о  створено Українсьіу 
Національну Раду, що очолив професор М. Величківський."

В окуновазних містах націоналісти налагодили видання більш як 100 друкова
них о р ган ів .У  Києві, зокрема, виходила газета "У^аїнське слово", редактором 
якої був І. Рогач, "Літературний додаток", перетворений українсьшю поетесою, 
к^явннком іульїурницької референгури комісії ОУН О. Телігою на тижневик 
'Літаври".*’ Але незабщ)ом редакції почали розганятись, оскільки вони друїува- 
ли матеріали, що суперечили колоніальній політиці гітлерівців. На почапу зими 
1941 р. зазнала погрому газета "%раїнське слово", яка щойно перемістилася з 
Фувдуклеївської на Бульварно-Кудрявсьіу, 19, а І. Рогач разом із своїми 
співробітниками О. Оршан-Чемеринським, П. Олійником ^ л и  заарештовані й 
розстріляні.“

Діяльнісіь рунІЕЦів у Києві, Харкові, Дшпропегровсьіу, Полтаві, Одесі, 
Чернігові, Житомирі викликала занепоюєння оіутгашів, бо політика оунівського 
підпілл я  все більше суперечила владі. Проти оунівського підпітля розгорнулися 
репресії.

У Києві було заарештовано кілька сог інтелігентів. Серед них були й члени 
Сшлки українських письменників, створеної О. Телігою. 9 лютого 1942 р. на вул. 
Трьохсвятительській її було заарештовано, а 21 лютого разом з І. Ірлявським, 
І. Рогачем та іншими провідними членами ОУН(м) розстріляно за ан
тигітлерівську діяльність у Бабиному Яру. У  1992 р. на місці загибелі Олени 
Теліги та її побратимів встановлено сшіволічний хрест.

Оскільки боротьба ОУН за незалежність к р а їн и  йшла всупереч з колоніаль- 
кою політитю  Німеччини, німецькі власті почали арешти членів організації. По-
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чагок цьому поклали арешти керівників ОУН шспя проголошення акіу про 
відновлення Української самостійної соборної Держави ЗО червня 1941 р.

Каральні акції проти синівського підпілля було проведено по всій З ^ а їш , Зо
крема, на Житомиріцині після маніфестації гітлерівці замордували близько 700 її 
учасників.

Але факти боротьби синівського підпілля, що самі гітлерівці називали "ук
раїнським рутсом опору", стають відомими лише останнім часом. Донедавна ці 
події не знаждили об’єктивного висвітлення в літерЕпурі, оскільки офіційна дер- 
иавна ш літика визнавала тільки боротьбу щіцгілля, очолюваного комуністами.

Для змалювання повної картини визвольних змагань українсьюго народу- ігід 
час другої світової війни цю прогалину слід заповнити.

У Києві встановлено адреси, де жила О. Теліга (гул. Короленка, 45, нині Во- 
додимирська; вул. Толсгого, 25), знаходилась конспіративна квартира керівника 
проводу ОУН - поета О. Ольжича, який прибув до Києва б  лютому 1942 р. 
(вул. ІЬлстого, 15). Нещодавно тут відїфито меморіальну дошку.

До руюписів томів Зводу включено багато пам'яток, пов’язаних з розгортан
ням партизанського руїц' в Україні, але значно менпга кількість пам’яток, пов'яза
них із збройними формуваннями ОУН(б) й ОУН(м), з Уіршнською Повстансь- 
гаю Армією. Перші повідомлення щю народні п ^ и зан ськ і ополчення на тери
торії Волині, іфедге’̂  УПА, почали надходити до Центрального ш га ^  парти
занського рузд? наприкінці 1942 р.“ Рух УПА скоро поширився з Берестейської, 
ганської. Волинської та Рівненської областей на Кам’янець-Подільську, Вінниць
ку, Ж итоміфсьіу та Київсьіу області.

Ведучи боротьбу проти гітлерівських загарбників, УПА ні на мить не випус
кала з поля зору не& зпе:^, що загрожувала з боку сталінського тоталіт^ного ре- 
жиь .̂

Шлях УПА неоднозначний, нерівний і  неіфостий. Коли у 1944 р. війська Чер
воної Армії визволили Уіфаїву від окупантів, основні частини УПА залишилися 
в тилу радянських військ. На західноукраїнських теренах відновилася радянська 
влада й одра^ ж розгорнудася неоголошєна війна проти учасників національно- 
визвольного рузу. Недовіра та підозрілість до місцевого населення тфнмутіували 
владу спщзагась на людей, які пришли на ці території за рознарядкою та не ро- 
зумши місцевих проблем. Жорстокість у тій війні була взаємною. Під час караіа- 
них акцій виселялись величезні маси людей, яких підозрювали у співчутгі до по
встанців, фізично винищувались десятки тисяч вояків УПА та підпільників ОУН. 
Одночасно вкрай жорстоко діяли бандерівці проти радянських активістів.

Події, що мали місце в Захівсній Україні, потребують дуже ретельного 
дослідження із залученням різноманітних дякрел, спогадів безпосередніх учас-
НИЕЇЇВ.

Після нападу Німеччини на Радянський Союз на оіупованій території України 
набуло поширення антинацистське щдпішія, кероване Комуністичною партією.

232



Як відомо, партизанський рух н а ^ в  організаційних форм 1942 р., коли за підпи
сом Й. Сталіна вийшов наказ № 00189 "О задачах паргизансюго движения" від 
5 вересня того ж роїдг.

Після перемоги під Сталінградом значно зросло число й активізувалась 
діяльність радянських партизанів практично на всій території Ук{шни. Своєю 
збройною боротьбою вони завдавали серйозних воєнно-економічних збитків оку
пантам. Хоча Уіфшну й ^ л о  закуто в кайдани нацистської в'язниці, її н ^ о д  про- 
доваував боротьбу за своє визволення. Українці, яких розділили ідеологічні ба
рикади по різні боки збройної боротьби, у протишмецьюму опорі йшли в одно- 
щ  руслі. Це сприяло визвольній боротьбі українського НЕ̂ ІОДу.

Переважна більшість досліджених і взятих на облік пам’яток, присвячених 
визвольним змаганням українського народу періоду другої світової війни, 
пов'язана із станокіюнням і  розвитком комуністичного підпілля та тргазансько- 
го ру?дг в Україні.

У період форму вання підпілля та створення партизанських загонів знанна ро
бота іфоводилась щодо підготовки конспіративних квартир, підпільних друка
рень, пггабів підпільних організацій. Збереглося понад 100 таких р и н к ів , що 
відзначені меморіальними дошками. Діяльність підпільних органів, патріотичних 
організацій і груп, їх керівників знайшла відображення в пам'ятках Харківської, 
КиЇЕСьюї, Жигомщ)ської, Мшазлаївської, Лугансьюї, Рівненської, Донецької, 
Чернігівської, Полтавської, Івано-Франківської, Волинської та інших областей. 
Збереглися будинки, де знаходилися підпільні організації, відзначені пам'ятними 
знаками. Партазанський знайшов досип, повне відображення в пам'ятках 
історїї в Чернігівській, Сумській, Рівненській областях.

З моменту створення партизанських загонів їм  довелось вирішувати ряд 
складних питань, як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. Багато 
підпільників не володіли засобами нелегальної діяльності, навичками 
конспірації. У той жо час проти них діяли досить кваліфіковані гітлерівські ка
ральні органи - гестапо, жанщфмерія, що н а^ли  великого досвіду в боротьбі про
ти підш для у Німеччині та інших окупованих країнах Європи. Уже в перші місяці 
війни було ліквідовано немало нежгальних антифашистських організацій у 
Києві, Одесі, Хе̂ жові та інших містах. Тисячі людей ^ л о  кинуто до в'язниць, 
вбіпо або закатовано. Досліджеїшя тіам'яток, пов'язаних з діяльїгістю таких ор- 
ганЬацій, потребує додаткової науково-пошукової роботи, ретельного вивчення 
джерел і літераіури, спогадів безпосередніх учасників тих подій. Об'єктивне 
відображення в пам'ятках подій минулих років дозволить заповнити існуючі про
галини у вивченні боротьби на окутюваній території, відтворити реальний хід 
подій, повернути чесні імена багатьом патріотам. На території України близько 
ЗО пам’ятників, пам’ятних знаків увічнюють бойовий шлях паргизанів-ков- 
паківців.

При висвітленні діяльності партизанських загонів, підпільних організацій 
слід вводити до наукового обігу матеріали, що зберігаються в архівах КДБ, більш 
критично та зважено підходити до даних, що наводяться в літературі щодо зни
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щення живої сили, техніки та зброї противника. Ці цифрові показники, як прави
ло, значно завищувались при підготовці зведень для центру про розгортання пар
тизанського рут^.

Робота з літературою, джерелами, аналіз підготовлених статей до томів Зводу 
покаже, що є чимало пам'яток, які з різних причин не мають сгаїуса історичної 
пам'ятки. У  Житомирі, Запоріжжі, інпшх містах є будинки, в яких знаходились 
явочні та конспіративні квартири підпільників, але не всі вони включені до Зво
ду. Досвід показав, що вивчення джерел, матеріалів обласних архівів, краез-на- 
вчих музоів дозволяє значно розпшрити інформацію про них.

У м. Житоміфі по вул. Лєваневського, 58, знаходиться приватний будинок, де 
в березні 1943 р. жив керівник підпільеого обкому партії А. Д. Бородій, посмерт
но удостоєний звання Героя Радянського Сою:^.“ По вул. Лермонтовській розта
шовано будинок обласного апгекруправління. ГИд час окупації Ж ніомвра тут 
знаходилась явка підпільної групи, явою керував Григорій Семенович Протасе- 
вич. Йому належить зш чна роль у налагодженні зв'язків з шдгаллям Довбушсь- 
кого, Новоград-Волинського, Одевського, Баранівського та Черняхівського райо
нів. У 1984 р. у м. Малині (Житомирська обл.) споруджено пам'япгак героям ком
сомольсько-молодіжного іпдшлля.

З ^ ^ с ь к е  та Білоруське Полісся стало шлисюю п'яти молдавських парга- 
занських загонів, на базі яких у вересні 1943 р. ^ л о  створено два молдавських 
пщлизанських з'єднання. У лісі біля села Дубники (Новоград-Волинський р-н. 
Жигоміфська обл.) на місщ розташування штабу першого Молдавського парти
занського з'єднання знаходиться паргизажька землянка.“ І такі пам'ятки непо
одинокі. Тільки пошукова робота, ретельне вивчення джкрел дозволить повно й 
об'єктивно відгвориги бороть^ українського народу на оіупованій ворогом тери
торії, гідно увічнити її в пам'ятках.

Пгфгизанський край у Поліссі був базою формування національних парти
занських загонів сусідніх країн.

Так, у  партизанському з'єднанні О. М. Сабурова діяв партизанський загін 
польських патріотів пщ командуванням Р. Я. Сатанівського, реорганізований у ве
ресні 1943 р. в польське партизанське з'єднання, а також загін словацьких парти- 
зашв.

У пам'яті народів назавжди збереяжться спомин про трагедію утфаїнських сіл 
Корюківки, Козар, інпшх 264 населених пунктів, що розділили долю чеського 
Лідіце, білоруської Хатині. У  1976 р. багатофігурну шмпозицію встановлено на 
місці масових страт мирних громадян і військовополонених у  Бабиному Яру. Біт* 
підніжжя пам'ятника - бронзова плата з написом; "Тут у 1941-1943 рр. німецько- 
фашистськими загарбниками ^ л о  розстріляно понад 100 тис. громадян міста 
Києва і військовополонених". Пам'ятники жертвам фашизму споруджЕно в рдш 
міст і сіл.

В Уіфаїні майже 80 відсотків пам'яток Великої Вітчизняної війни розповіда
ють про героїчні подвига воїнів у  період визволення Уіфаїни від фашистських за
гарбників.
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5 липня 1943 р. почалася одна з найбільших битв другої світової війни, що ма
ла вирішальне значення для долі У і^аїни - Курська битва. З її завершенням ство- 
ртлися умови для широкого наступу Червоної Армії на всьому південному крилі 
радянсько-німецьшго фронту. Після ряду наступальних оп^іацій у кінці вересня 
1943 р. радянські війська вийшли до Д ніпра, Наступив час кульмінапійнпго мо
менту битви за ^^фаїну. В складних умовах проходило форсування одній з 
найбшьших річок Європи, Величезних жертв коштувало здобуття та утримання 
правобережних плацд армів, визволення Києва б листопада 1943 р. На честь цих 
подій споруджено пам'ятники та пам'ятні знаки в українських містах і селах. Ще 
в 1944 р. ^ л о  створено проект пам'ятника на честь визволення Києва від німець- 
ю-фашистських військ. Цей проект і пояснювальна записка буш  надіслані 
NL С. Хрущову, який на той час очолював республікансьіу партійну організацію 
та ^  Головою Ради Народних Комісарів УРСР. Збереглася стенограма нарад, де 
на порядіу денному стояли питання про спорудження монументів на честь 
всінів-визволителів у Києві, Корсуні-Шевченківському, Харкові, Житомирі, 
Кам'янці-Подільсьшму, Львові, на р. Міус, у  Кривому Розі, Нікополі.“

Однак вирішення цього питання було відкладено на досить тривалий час. 
Більшість проектів спорудження пам'ятників надходили напередодні ювілаів Пе
ремоги. На тфиторії Черкаської обл. споруджено понад ЗО шм'ятників і пам'ят
них знаків, іфисвячвних Корсунь-Шевчвнківській битві. С очисте відБфигтя мо
нументу' на честь подвигів радянських воїнів у боях при форсуванні Дніпра та на 
Букринському плацдармі відбулося в 1985 р. Монумент "З ^а їн а  - визволителям" 
у м. Ужгороді було відїдрито в 1970 р. Близько 70-ти тм 'ягників, пам'ятних 
знаків, меморіальних дошок увічнюють події Великої Вітчизняної війни в Одесі. 
Щклягом останніх десятиріч у м. Севастополі, де южний метр полито кров'ю, 
д р и іо  свинцем куль і снарядів, споруджено ряд пам'ятників та обелісків, що 
відтворюють героїчну епопею, у  1964 р, на іш. Нахімова за проектом ^хітек- 
торів Б. Калинкова і М. Сдобнякова споруджено меморіал Слави, іфисвячений ге
роям Севастополя 1941-1942 рр. Пам'ять полеглих радянських воїнів ігід час ге
роїчного лпурму міста в 1944 р. вігтгворює меморіал на Сат^чі-горі.“

У багатьох шстах і населених пунктах України споруджено пам'ятники на 
честь воїнів-визволителів, встановлено бойову техніку.

Такі ігам'ятники традиційно споруджено там, де найбільш яскраво виявився 
бойовий подвиг воїнів. Так, на околиці с. Токмаківки (Дніпропєтровська обл) у 
березні 1975 р. на постаменті ̂ л о  встановлено 122-міліметрову гадмшу. Пам'ят
ник ̂ л о  споруджено на честь воїнів-артилерисіів, які відзначилися ігід час фор
сування Дніїфа в 1943 р.

У деяких випадках бойова техніка увічнює трудовий подвиг радянського на
роду. У перші місяці війни кшвський завод "Арсенал" було еваїдгйовано на 'ї̂ рал. 
Робітники заводу отримали завдання організувати віщобницгво іфотнтанкової 
артилерії для фронту. Трудовий героїзм ігід девізом; "Все для фронту! Все для пе
ремога!" не згасав ні вдень, ні вночі. Було виготовлено рекордну кількість гармат. 
На честь цієї трудової перемоги на території заводу на постаменті встановлено 
гщзмату - пам'ятник трудової слави юлвктиву заводу "Арсенал".
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Пам'яткою трудової та бойової слави робітників заводу "Ленінська іузня" є 
встановлений на території заводу монітор "й&лєзняков". У роки Великої Вітчиз
няної війни він брав участь у бойових операціях у  складі .Дунайської, а також 
Азовсьшї військових флотилій. Монітор з боями пройшов 40 тис. км по Дніпру̂  
Південному Бузі, Д о ^ , Кубані, Чорному та Азовсьнзму м о р я х . У  1967 р. 
робітники заводу відбудували славний корабель і встановили його на постаменті. 
Цей пам'ятник - символ бойової та трудової слави народу та його :йройних сил, 
що вшфобувалися воєнними шляхами війни.

Значне місце серед пам'яток воєнної історії належить пам'ятним імісіщм. Вони 
увічнюкш. героїчні подвиги радянських людей під час оборонішх і насіупальних 
операцій з'єднань і частин Червоної Армії.

Війни залшпають у пам'яті людей незаживаючі рани. Щоб вони не повторю
валися, щоб пам'ятки військової історії відігравали сю ю  роль у  збереженні мтфу, 
вони повинні відзначати всі найбільш визначні події в історії України, процесі 
становлення та розвипу її Збройних Сил.

У  час, коли Україна прагне досягти повної самостійності з усіма атрибутами 
державної влагщ, в тому числі створити % раїнські Збройні Сили, слід глибоко 
вивчати їх  історію, воєнну історію загалом, більше уваги приділиги розробці те
матики з воєнної історії, підготовці н^кових досліджень, публікацій, виявленню, 
вивченню, фіксації пам'яток і пам'ятних місць, пов'язаних з воєнними подіями в 
У фаїні.
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3. ДО СЛІДЖ ЕН Н Я П АМ 'ЯТО К ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ

Вивчення воєнної історії України, зафіксованої у численних пам'ятках, шбу- 
зає великого значення особливо у наші часи, коли, досягіфвшн суверенітету, Ук
раїна активно роз^дощ^є свою держшність, одним з атри%тів якої є власні 
Збройні Сили. П о^дова демократичної держави, творення національних Зброй
них Сип вимагає осмислення великого досвіду, н аш ого  народом України іротя- 
гом своєї багатовікової історії. Вижиуючи національну армію в дусі любові до 
оатькІБшини та самопожертви в ім'я її, необхідно вивчити, проаналг^гваги, уза- 
гзльвиш  великий пласт історії, пов'язаний з боротьбою українського нщ)Оду за 
свою свободу і незалвжнісіь.

Тривалий час цілі розділи історичної ік^гки не досліджувались, вважалися 
неіснуючими або забороненими. Це стосується й воєнної історії України, що, го- 
жвним чином, було представлено історією збройних формувань Червоної Армії. 
Ииьки останнім часом стали досгушшми широкому загалу документи, спогади, 
наукові праці, в яких знайшла висвітжння історія Українських Січових Стрш.щв, 
Української Галицької Армії, армії Української Народної Республіки, Уксраїнсь- 
кої Повстанської Армії. Народ України не раз демонстрував героїзм і мужність у 
боротьбі проти іноземних загарбюіків у Північній 1700-1721 рр.. Вітчизняній 
1812 р,, Кримській (Східний) 1853-1856 рр., російсько-турецьких, першій та
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другій світових війнах, коли територія України ставала ареною жорстоких 
воєнних баталій, розв'язаних Російською імперією, до складу якої Україна входи
ла. Пригноблений царизмом, зазнаючи соціального, релігійного та національного 
приниження, український народ знайшов у собі сили для боротьби за свою неза
лежність.

Трагічні подн розгорнулися на теренах України ггід час трозиадянської війни, 
коли в боротьбі за взгаду зіткнулися інтереси протилежних за поглядами політич
них ігартій, різних громадських організацій, державних утворень. Складність си
туації посилювалась внаслідок того, що до коловерті подій було втягнено ш ^ о к і 
н ^ д н і маси, боротьба велась не тшьки між окремими соціальними верствами, 
але й іфоти іноземних загарбників.

Однією з самих трагічних сторінок в історії українського народу стали події 
другої світової війни 1939-1945 рр., що чорним крилом торкнулась майже кожної 
родини, кожного уіраш сьш го міста та села. Наслідки війни на десятки років на
перед визначили складні та суперечні еюномічні, соціальні та політичні процеси 
вУсраїні.

Період другої світової війни мав певну спегщфіку для України порівняно з 
іншими республіками та регіонами колишнього СРСР, що ^тиовлювалося її гео
графічним розташуванням, великим іфомнсяовим потенціалом, близькістю 
західного кордону, значними військовими силами, розміщеними на її території.

Україна взяла участь у  другій світовій війні з вересня 1939 р., коли частини 
Червоної Армії перейшли радянсько-польський кордон і вступили до Західної Ук- 
ршни та Білорусії Восени того ж  р о ^  основна частина західноукршнських і 
жоднобілоруських земель, що перебували в складі Польщі, ^ л и  возз'єднані з 
Ураїїюькою та Білоруською PCP.

Цей період недостатньо висвітлений в літературі. Він в основному гфедстав- 
лений, як переможна хода Червоної .^ м ії, возз’єднання українських земель і ра- 
дянизація захігщоукраїнських областей.

Ідеологічне забфвлення позначилося й на монументальній нропагавді. Ці 
події не знайшли належного відображння у мистептві, що знаходилося у полоні 
усталених концепцій, увічнюючи лише певні вибіркові сторони єдиного іфоцесу. 
Пам'ятні знаки, монументи, що спорудядшались на честь воєнних подій, не 
завжди віддзеркалювали сіфавжню історію в усій п багатогранності, не завжди 
увічнювали події, героїв, які відігравали значну роль в історії України, форм>’- 
вашіі Українських національних Збройних Сил. Пам'ятники та пам’ятні знаки, 
меморіальні комплекси та скульгпурні композиції відтворювали лише роль 
більшовицької партії та н найбільш відомих діячів, залишаючи поза увагою 
діяльність інших політичних партій і сил. Подібним суб'єкгиввмом, невиправда
ною патетикою харакгфк^гєгься й стан увічнення засобами монументалістики 
подій громадянської та Великої Вітчизняної воєн. При наданні статусу пам'ятки 
перевага надавалась меморіальним об'єктам, пов'язаним з діяльїгістю юмуністнч- 
ного іцщгілля, пщгаїзанського руту, з життям і діяльїгістю воєначальників Черво
ної Армії Поза увагою залишилися братські могили Українських Січових
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Стрільців, воїнів ОУН-УПА, місця їх боїв, могали радянських та іноземних 
аоїнів, які загинули в полоні, місця їк масових страт.

Оскільки військова історія охоплює дві великі ділянки: історію війська та 
зсюрію війн, попук і дослідження пам'яток повинні йти в двох напрямках - шля- 
їсм  вивчення пам'яток і пам'ятних місць, пов'язаних з історією війська, а також з 
воєнними подіями, що мали місце в Україні. Важливо відновиш історичну 
ігм 'я іь  про всіх, хто поліг на українській землі незалежно від національності, 
щшчетносгі до тієї чи іншої партії, того чи іншого військового табору. При 
лвслідж ент пам'яток слід передусім виходити з принципу історичної до- 
стовірносгі та загальноліодських цінносгей. ^ и т е р ії відбоїу й оцінки пам'яток 
ю о ть  грунтуватися на дійсно науковій основі, носити неупереджений, вільний 
віл ідеологічних штампів і суб'єктивних уподобань хгфакгер. Важливу роль має 
зш траваш  значення пам'ятки для розіриггя основних етапів національно-виз
вольного рузу, соціального та іультурного розвипу Уфаїни, процесу її станов- 
гн н я  як незалежної держави. Застосування цих критеріїв дасть змогу значно роз- 
шнрити коло зафіксованих пам’яток, що найбільш повно та всебічно відобража
ють історію України, в тому числі й воєшу.

П АМ 'ЯТКИ  ДОРАДЯНСЬКОГО П ЕРІО ДУ

До нашого часу дійшла невелика кількість пам'яток воєнної історії дорадянсько- 
го п^зіоду, що в більшості своїй під плином часу або внаслідок байдужого ставлен- 
31 влргкно або забуто. Це пам'ятки княжої, козацької доби, період 1795-1917 рр., 
шли Галичина, Буковина, Закарпаття взюдили до складу Австро-Угорщини, а 
Правобережна, Лівобережна, Слобідська та Південна Україна - до Російської 
зоїерії, доби українських національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. У дея
ких областях пам'ятними знаками відзначено та взято на державний облік 
зам'ягні місця, пов'язані з воєнними подіями стародавньої історії. Це, зоїфема, 
стосується битви дружини Володимира Мономаха з половцями у 1111 р., місце 
розташування діужини Новгород-Сіверсьюго князя Ігоря в 1185 р. у Х а 
каській обл.‘ Нещодавно в Токмакському р-ні Запорізької обл. встановлено 

знак на честь перемоги над половцями в 1103 р. дружин на чолі з Во
лодимиром Мономаком і Свягополком.

Протягом всієї історії НЩ50Д боронив свою землю від ворога. Навюло Києва, 
столиці Кшвської Русі, будувались фортеці, сторожові застави, що охороняли 
державні шрдони. Міста Вишгород Білгород, а також інші фортеці, що було за- 
іж вано в X  ст., вжздили до системи оборонної лінії навколо Києва, займали важ- 
саве місце в житті Київської землі.^ Ці пам'ятки носять комплексний характер і 
розіривають одші з періодів історії нашої держави.

Цікавою пам'яткою є Уіфашська укріплена лінія XVII ст., стародавні рови, ва- 
сж та фортеці якої можна й сьогодні побачити на полях Дніпропетровської, За- 
сюрізької. Полтавської, Хщжівської областей.
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Грізні земляні фортеці, озброєні гарматами, разом із з'єднуючими їх  валами, 
глибокими ровами, редутами та реданами утворили У іф ^сьіо? укріплену лінію, 
що тягається майже на триста кілометрів вздовж правої притоки Дінця Берюки до 
її верхів'я, а потім з верхівок сусідньої Берестової до Орелі, а по ній - до Дншра^

В к р а їн і та за її межами відомі сотні пам'яток історії українського козацтва, 
в тому числі знамениті запорозькі січі, паланки, зимівники, цвинтарі, світські та 
релігшш споруди, пам'ятні ш сця, пов'язані з діяльністю козаків тощо.

іЬ і відомо, у період сталінсьюго режиму, повоєнні роки, період застою ко
зацьку тематиіу було вилучено з дослідження наукових проблем, вона майже 
зникла з планів нщжових видань. В У іраМ  май»® не дослідяувались і не увічню
вались пам'ятні місця, пов’язані з історією українсьюго козацтва, крім подій, 
пов'язаних з возз'єднанням Уіфаїни з Росією. Певне зрушення в цій роботі в ід а 
лося в середині 60-х рр. У  1965 р. було іфийнято постанову у'ряду респуб.чіки 
"Про увічнення пам'ятних місць, зв'язаних з історією запорізького козацтва"." 
Цією постановою територія о. Велика Хзргиця в м. Запоріжжі оголоїщ'валась 
Державним істориш-культурним заповідником. На острові передбачалося спору- 
д»®юга "Іїі^зею історії Запорізьюго козацтва", закладка тематичного садово-де- 
юратиЕного п ар ^ , спорудякння пам'ятних знаків, присвячених козацгщ^ та його 
ватажкам.

Згідно з постановою на місцях розташування січей планувалось встановити 
гранітні обеліски. Передбачалося зщічнити пам'ятними знаками місіщ, де відбу
валися традиційні козацькі ради, місця бойової звитяга запорозьких козаків, 
пов'язані з життям і діяльністю видатних козацьких ватажків, кошових отаманів, 
гетьманів Уіфаїни Планувалося відзначити колишні центри паланок, полків, со
тень, козацьких укріплень і сторожових постів, колишніх перевозів і переправ, 
кладовипщ й окремі могили козаків.

Однак всім цим заходам у період панування тоталіт^иого режиьу не судило
ся здійснитись. Вивчення цих старожитностей практично не проводююсь, майже 
нічого не робилося в справі їх охорони та музеєфікації

Полігачним імпульсом до активізації цієї роботи стала підаотовка і відзначен
ня 500-літньоп) ювілею юзацхва, що "з явища побутового на рубежі ХУІ-ХУІІ ст. 
перетворилося на сусшльний стан, що відбивав основні тенденщї розвитку Ук
раїни"’, 400-річчя з дня народження Богдана Хмельницького у  1995 р. У  1990 р. 
при З^ш нському товаристві охорони пам'яток ^ л о  створено постійно діючу ек
спедицію "Часи козацькі", що протягом 1990-1992 рр. провела обстеяаення всіх 
восьми січей низового Дніїфа. Проведено огляд унікальних за архітектурою над
могильних сп о ^д  чотирьох великих некрополів чорноморських ш заків і  їх на
щадків у м. Одесі та с. Ущгові Біляївського р-ну на Одещшгі.

Із восьми січей лише три - ХЬртицька, Кам'янська й Олепшівська - виявилися 
придатними для проведення охоронно-археологічних робіт; решта ж  - То- 
маківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлидька та Підіїільненська - знахо
дяться ігід водою Каховського водосховища.^
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Поблизу Чортомлицької Січі було поховано кошового отамана Запорозької 
О чі Івана Сірка (1600-1680), який охороняв уіраїнські землі від ворояюго наше
стя, брав участь у Визвольній війні. Могила хороброго воїна знаходилась на при
садибній ділянці селянина М. О. Мазая. Вона мала вигляд невеликого насипу з 
іисивним кам'яним хрестом. Ш сцеві жителі з велиюю шаною та любов'ю стави
лись до пам'яті славетного воїна й охороняли його могилу.’ У 1967 р. у зв'язку з 
кйлиженням до могили Каховською моря. Дніпропетровським облвиконкомом 
б5ло прийнято рішення про перепоховання решток отамана. Церемонія ̂ л а  уро
чистою, але ніхто не здогадувався, що рештки отамана було поховані на кургані 
“Бабина могила", а череп ^ л о  відправлено на реставрацію до Москви. Після ЗО 
років блукань по світу, череп передано на зберігання до Дшіфопетровського істо
ричного музею.* 1 невідомо, як довго він буде зберігатися там, у той час як леген- 
.Кфний отаман спить вічним сном у могилі біля с. Каїц^лівки Нікопольського р-ну 
Дніпропетровської обл.

Після руйнування Чортомлицької Січі російськими військами в 1709 р. запо
рожці засіювали Січ на річці Кам'янці, пізніше - в Олешках, і нгреш іі - на рукаві 
Дніпра, річці Підпільний. Це ^ л а  Нова Січ, або Підшльненська.’

У ході експедиції "Запорозька Січ; зруйноване іуціліде", оргашзовагюїу 1989р. 
редакцією часшшсу "Пам'ятки к р аїн и ", обтежено місце Кам'янської Січі, розта- 
пюване на правому березі Дніїфа біля с. Республіканець Бериславського р-ну 
Хєїххшської обл. На Кам'янці та в прилеглих місцевостях здавна іоували  запо
розькі зимівники, тут знаходились козацькі форпости та бекети. Кам’янська Січ 
була останнім притулком на рідній землі легендарного кошового отамана Запо- 
рш ью і Січі Костянтина Гордієнка, який разом із загоном козаків шдіримав І. Ма
зепу ігід час Північної війни, виступивши на боці шведської армії.

Основна пааг'ятка Кам'янської Січі - де могила К. Гордієнка, який був тут уро- 
чнсто похований "з мушкетною та гарматною пальбою" в травні 1733 р .“ Мога- 
:н  та зфест з написом, незважаючи на плин часу, невблаганні хвилі Каховського 
ж р я , бездумну діяльність людей, збереглися до наших днів, але знаходяться в за
недбаному стані.

Ці пам'ятки козацьких часів давно привертали до себе увагу вчених. Тут сво
го часу побував П. Чубинський, її обстежував Д. Яюрннцький. У наш час гут 
зцицює експедиція історико-іультурного центру на о. Хортиця під керівництвом 
Д  Козловського та В. Іллінського. Двічі в 1953 р. і 1990 р. ігам'ятку було обстеже
но Д  Телегіним.“

Багато пам’яток воєнної історії в Запорізькій обл. З велишю турботою охоро- 
шються пам'ятки, пов'язані з історією українського козацтва, історія якого тісно 
ш в'язана з цим краєм. У  м. Запоріжжі (вул. Жуковського) знаходиться могила ко
шового отамана Задунайської Січі Йосипа Гладкого.

Цікавими пам'ятками історії козацтва є місця перевозів і переіфав, якими ю - 
ркстувалися козаки. Так, у сс. Сгайки, Ржищів, Трипілля Київської обл. існували 
і^х и ін і переправи. Основним до кінця XVI ст. на віцтишу Дніпра від Києва до 
Канева залишався Стайківський перевіз. Друга важлива переправа через Дніпро
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знаходилась під Трахтемировим, де сходилися північний шлях з Києва, західний 
- з Волині, південний - з-під Звенигорода. Незабаром з'явилася Ржищівська пдзе- 
права, більш вигідна в стратегічному відношенні. У районі Ржшцева проходили 
шляхи на Волинь, Поділля та південь через Паволоч, Фастів, Германівву, а ташж 
через Білу Церкву, Германівку до Переяслава та далі на північний схід.“

Список пам'яток, що мають пряме вщношення до воєнної історії українського 
козацтва, включає й такі об'єкти, як Хотин, Зіньків, Брацлав та інші міста-фор- 
тец і Участь козацького гетьмана П. Сагайдачного і  запорозьких ю заків на боці 
польського війська у вщомін Хотинській війні 1621 р. забезпечила перемогу над 
переважаючими військами Оттомансьшї Туреччини. Залишки Хотинської фор
теці нагадують іфо події тієї далекої пори. У 1991 р. на ознаменування 370-ї 
річниці перемоги українсько-польських військ у цій війні на місці битви були 
вілфиго пам'ятник визначного козацькому полшводцю, далекоглядному політи
ку та меценату П. Кзнашевичу-Сагайдачному.“

Дутовними оберегами Війська Запорозького в різний час були Трахге- 
мирівський (Черкаська обл.), Києво-Межигірський (Київська обл.), Нехворо- 
щанський (Полтавська обл.) монастирі, що були осередками освіти, сховищами 
козацьких реліквій. У монасгщюьких і церковних шпиталях знаходили притулок 
поранені та хворі, на монастирських цвинтарях покояться рештки козаків.

Цікавою пам'яткою історії та архітектури є залишки Києво-Межигірського 
монастиря, що розташований у Вишгородськозог р-ні Київсьюї обл. Після укла
дання договору 1654 р. Межигірський монастир був самим знаменитим після Пе- 
черської Лаври. Вважалося за честь бути похованим на його території. Там, на
приклад, зназюдилася могила народного героя українського народу, фастівського 
та білоцерківського полковника Семена Палія. У Межигір'ї поховано визначного 
діяча, гетьмана Правобережної України Євстафія Гоголя.'“ У 1654 р. він був 
подільським, а у 1674 р. - могилівським полковникам і  гетьманом Правобережшзі 
Укрзаия. Помер гетьман у м. Димері 5 січня 1679 р. Соратника Б. Хмельницько
го, який 27 років був полковником Війська Запорозького й останні п'ять років сво
го життя очолював козаків Правобережжя було нотовано в монастирі. Багато де
сятиліть тут зберігалось Євангеліє львівського видання 1664 р. у срібно-зологош' 
обрамленні, подароване Гоголем монастирю незадовго до смерті.“ За описом 
5 лютого 1777 р. на території монастиря було 5 церков, монастирська бібліотека 
Але пізніше, за радянських часів це все було поруйновано.

Під час експедиції "Запорізька Січ. Зруйноване і уціліле" було розшукано ко
зацькі пам'ятки в Приоріллі, зокрема, місцезнаждження Нехворощанського Ус- 
пенсьюго монастщїя, навколо якого було спорудяЕно рови та вали, знайде® 
цікаві матеріали про історію І]рахгеміфівсьного монастіфя.

На південь від сучасного с. Трахтемирів Канівського р-щ ' Черкаської обл., по- 
б.ли^ зниклого на почапд' 70-х рр. XX ст. с. Монасгирка знаходився Трахге- 
мирівський Успенський монастир. У 1576 р. при монаспфі було створено житло 
для старих і немічних козаків. Монастир був місцем зібрання селян і тозаків п ії 
час повстань ігід проводом К. Косинського та С. Наливайка. Трахтемирів знахо-
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: у володіїші Війська Запорозького. Є пршущення, що іут вщбувалися ко
зацькі ради за участю найвищого духівництва, переховувалась скарбниця та 
ЕЕЙноди Війська Запорозького.“

Запорозьке військо - це % ла струнка, своєріїща та досить досконала військо
ва організація з самобутньою системою управління, юмавдування та забезпечен- 
жя Збройні сили Уіфаши вели національно-визвольні війни за незалежність ук
раїнського народу. Добою героїчних походів, що мали загальноєвропейське зна
чення, назвали історики часи морських козацьких експедицій. Так, у 1603 р. запо
рожці здійснили великий похщ до Криму, потім їх чайки з'явились біля Ізмаїлу. 
В ліп^ 1606 р. дніпровські козаки кілька разів піднімались до турецьких міст на 
^&рноморсьюму узбережжі, зоїфема до Кілії та Білгорода, штурмом оволоділи 
сильно укріпленою фортецею в Криму Кафою (м. Феодосія). У 1607 р. відбулася 
а п в а  щц ОчакоБИМ. Запорожці на чолі з Петром Сагайданним отримали перемо- 
!у над турецькими сторожовими кораблями."

Протягом першої чверті ХУП ст. запорожці разом Ь  своїм донськими побра- 
ттгиячш завдавали на морі ударів по Туреччині, що поступово втрачала свої по
зиції та роль у тогочасному світі.

Гфоїчні морські походи запорожців, які демонстрували іфагнення н ^ д у  до 
аезалежкості, подавали приклад пригнобленим народам Європи, сприяли розгор
танню їх  національно-визвольної боротьби, гідні увічнення. Тйм більше, що ці 
лош  знайпіли певне відображення в пам'ятних знаках, що встановлено в 
Ізмаїльському р-ні Одеської обл.

Велику групу пам'яток складають території бойовищ, ратні поля Визвольної 
днин уіф ^ського  н ^ д у  ХУП сг. Визвольна війна, що започапувала нову спо
ту в боротьбі н ^оду  за незалежність і створення самостійної держави, є однією 
з вешральних проблем історії України й завжди привдпаяа увагу н^жовців і 
іраєзнавців-амагорів. Події, пов'язані з війною, відбувались на значній території 
^жрзїнн. Про них нагадують географічні назви, залишки оборонних споруд, 
пам'ятні місця.

Початюм Визвольної війни була битва запорозьких козаків на чолі з Б. Хмель
ницьким проти польських військ під Жовтими Водами, що закінчилася розгро
мом військ Речі Посполитої. Про цю історичну подію збереглося багато доіу- 
менгів, спогадів, народних пісень. Недалевзо від залізничної станпії Жзвті Води 
всочнгь старовинна могила, що в народі називають Богдановою. На ній, як вва
жають дослідники, знаходився командний пункт Б. Хмельницького. Біля станції 
Савро є легендарна Сащгр-могила. За народними переказами, козаки насипали її, 
ш6щ>аючи землю у власні шапки над місцем поховання тих, хто загинув у битві 
під Жовтими Водами. У  пам'ять про перемогу в цій битві в 1954 р. встановлено 
пам'ятний знак.

Про події Визвольної війни нагадують залишки Летичівської фортеці, спору- 
хвЕної в кініц XVI ст. У 1648 р. цю фортецю штурмом брав М. Кривоніс. Через 
Летичів проводив свої полки Б. Хмельїшдький, прямуючи до Переяслава для 
підписання угоди з Росією.“ Події Визвольної війни відображено в пам'ятці, роз
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ташованій побли:^? с. Пиляви Староюстангинівського р-і^у Хмельницької обл. 
Саме тут, у вересні 1648 р., у районі р. Пилявки відбулася знаменита Пилявська 
битва, в результаті яш ї було розгромлено польсько-шляхетські війська. Ця битва 
справила значний вплив на подальший хід Визвольної війни. Пилявська битва 
стала значною темою у фольклорних творах, ?^дожній літературі. У  переказі про 
загибель сподвижника Б. Хмельницького, полковника Івана Ганжі, наведеному 
М. О. Максимовичем, говориться, що на місті поранення І. Ганжі козаки насипа
ли одну могилу, а де він упав з коня - іншу.“’ До наших днів, неподалік від села, 
при дорозі височать дві могили. У  1954 р. у центрі села було встановлено 
гранітний монумент, який увічнює визначну подію. Одна з вулиць Пиляви носить 
ім'я полковника Ганжі.” У 1967 р. тут споруд»Ено кам'яний обеліск.

На Замшвій горі у Львові встановлено обеліск, який засвідчує, що 14 жовтня 
1648 р. українські війська лід керівництвом Максима Кривоноса розгромили 
польські війська й оволодши Високим замком. Пам'ятний знак біля Вознесенсь- 
юго монастщ>я, розташованого у Вінниці, засвідчує перемогу ю заків під 
керівництвом Івана Боїуна над польсько-шляхетськими військами в травні 1651 р. 
Вознесенський монастир, починаючи з XVI ст., являв собою досить міцне, як на 
той час, укріплення. Починаючи з 1648 р., у монастирі квартирував козацький 
полк на чолі з Іваном Боїуном, що охороняв місто, оскільки Вінниця була важли
вим стратегічним пунктом Подіпля. У  липні 1648 р. місто ^ л о  визволено козаць
кими військами. У Вінниці двічі побував Б. Хмельницький (у 1649 і 1654 рр.). ГВд 
час насгуїу на Україну в 1651 р. польські війська намагалися швидким маневром 
захопити стратегічно важливий пункт Поділля. Проте на перепоні цих задумів 
стали козацькі війська Івана Боїуна. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, 
гозаки вміло розправились з передовим загоном, а потім, витримавши облогу пе
реважаючих сил противника, завдали йому нищівної поразки.̂ *

Інакше розвивалися події під Берестечком. У  ході битви, що відбулася 18-30 
червня 1651 р., у реультаті зради кримських татар українські війська зазнали 
тяжкої поразки, загальні втрати становили близько ЗО тис. чол. Віддаючи належ
не ратним подвигам своїх синів, на кошти уграїнського народу на місці Берес
тецької битви напфедодні першої світової війни було споруджено величний 
храм-пам'ягник "Козацькі могили", де поховано рештки героїв, які полягли в бою. 
Поряд з ним зведено дерев'яну церкву, перенесеш^ з с. Острова, в якій коринфсь
кий митрополит Іосааф відправляв молебінь за дарування перемоги над по.льсь- 
кою шляхтою та підпоясав Б. Хмельницьюго мечем, освяченим на "гробі гос
поднім" в Єрусалимі. Церква з'єднана з храмом тунелем, довжина якого 
700 метрів. За роки радянської влади храм-пам'ятник під Берестечком перетво
рився на історико-меморіальний музей "Козацькі могили" - філіа.л Рівненського 
краєзнавчого музею, що почав іфацювати з 1967 р. Тепер це свого роду за
повідник, що охороняється державою. Меморіальну частину доповнено експо- 
зиці(Д0  з історії Берестецької битви.“  Постановою Кабінету Міністрів України від 
12.06.1991 р. створено історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької 
битви".

У 1652 р. відбу.лася знаменита битва військ Богдана Хмельницького з польсь
ким військом між селами Ладижином і Четвертинівюю в урочищі Батіг (Тростя-
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шцький р-н Вінницької обл.). 22-23 травня в зіткненні, що увійшло в історію під 
шзвою "Битва від  Батогом", трндцятитнслчне королівське військо зазнало 
ніщівної поразки. У  1970 р. на місці розгрому польських військ встановлено 
обеліск.®

Певний інтерес для дослідників становить велика група історичних подай цьо
го періоду, що не відзначені пам'ятними знаками.

Це стосуеться пам'ятних місць проведення козацьких рад, місць розташуван
ня мйсьизБИх таборів. Тільки прискіплива робота з різноманітними джерелами, 
лгераіурою , їх  ндатовий аналіз дасть змогу зафіксувати такі місця, дослідити 
пов’язані з ними події, що безперечно доповнять одну з сторінок історії Укршни.

Тісно пов'язана з Визвольною війною історія Білої Церкви (Кювська обл.). 
\ficTo мало добре укріплену фортецю й було вигідно розташоване на шляхах між 
КИО90М і Запорозькою Січчю. Воно стало одним з важливих опорних пунктів у 
боротьбі за визволення українського н ^о ду  від польського режиму. 22 травня 
1648 р. білоцерківці вдаипували урочисту зустріч війську Б. Хмельницького, що 
здобузю перемогу ш д Жовтими Водами та Корсунем. Звідси Б. Хмельницький 
мадсипав у всі кінці Уїрдани універсали Ь  закликом повстати на боротьбу проти 
шльського гніту. Тут, в укріпленоьу таборі, було сформовано 70-тисячне се- 
лвЕько-нозацьке військо.

Восени 1651 р. селянсько-козацьке військо, знекровлене поразкою під Берес- 
іечюм, зупинило під містом об'єднані польсько-литовські війська.“

До коловерті історичних подій: Визвольної війни було втягнено цілі місце- 
зості, населення багатьох міст і сід Уераши. Історичні джерела донесли до нас їх 
9Щ Я, описання подій, що там відбувалися. Для більш глибокого висвітлення 
кпорт "йфагни та піднесення національної свідомості укршнського народу на- 
іаан о ю  потребою сьогодення є створення локальних к ^ т  з історії Визвольної 
»■ян встановлення та відзначення всіх пам’ятних місщ., включення їх до Зводу, 
а шзшше й до державного реєстру пам'яток України.

Цікавою для дослідника має бути історія с. Масловий Став (с. Маслівка Ми- 
рояівського р -іу  Київської обл ), де постійно збіфалнся селяни-втікаяі та запо- 
рсзькі козаки. 23 серпня 1630 р. і 8 вересня 1632 р. тут відбулися козацькі ради, 
Я ) передували походам проти туріов і татар.

Саме ту'т збиралися селянсько-козацькі війська перед бойовими походами, а 
•джгдс після розгрому польсьжо-шляхєтських військ під Жовтими Водами та Кор-

Поблизу Маслового Ставу в липні 1648 р. містився головний табір селянсько- 
шзацького війська, очолюваного Б. Хмельницьким. Восени 1648 р. звідси виру- 

[ на бзигву з польською шляхтою під Пилявцями селянсько-козацькі полки.

За 7 кілометрів від Чигирина знаходиться Суботів. У  XVII ст. хутір Суботів 
баїьіу  Б. Хмельницького, чигиринському підстарості Михайлу Хмель- 

иш ью іу. На хуторі було споруджено дерев'яну фортецю, оточену високими 
стітм и  та ровами. У  ній знаюдилися кам'яні ^динки  старшини і гетьмана. За
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описами й окремими малюнками, в тому числі Т. Г. Шевченка і В. Штернберга - 
?^дожника, друга велиюго Кобзаря, можна встановити місвд їх розташування.

На важливий опорний пункт у роки Визвольної війни було перетворено м. Чи
гирин (Черкаська обл.), де знаходилась постійна резиденція Б. Хмельницьюгс. 
На Замковій горі, що у центрі міста, було перебудовано фортецю, що за тверджен
ням сучасників була самою могутньою в Україні. У наші дні ще помітні вали та 
рови, фундаменти оборонних стін гетьманської резиденції. На місці фортеці 
встановлено пам'ятний знак з написом: "На цьому місці ігід час Визвольної війни 
українського народу проти польсько-шляхетських загарбників 1648-1654 рр. зна
ходилась резиденція гетьмана України Богдана Хмельницьшго".“

Місто Чигирин увійшло в історію не тільки як резиденція гетьмана, а як важ
ливий стратегічний центр Правобережної України. Гарнізон міста відзначився 
під час турецько-татарських нападів на українські землі. Так, у липні 1677 р. тут 
було зупинено 100-тисячне військо ворога. У червні 1678 р. турецько-татарські 
війська знову вгорглися на землі Укршни. На цей раз ворогу вдалося захопити та 
зруйнувати Чигирин, але російсько-українські війська зупинили ворога.

Воїнам, які загинули щд час бою під Чигирином, встановлено пам'ятку: "На 
пам'ять про воєводу Івана Ржевського, полковника Якова Коробка та інших 
воїнів, загиблих в бою при захисті Чигирина в 1678 р. від нападу 120000 турець- 
ю-татарської орди".“

Але цей пам'ятник слід розглядати не тільки як пам'ятку монументального ми
стецтва, але й, насамперед, увічнене пам'ятне місце, пов'язане з героїчною 
сторінкою уіфаїнського народу.

Сьогодні, коли проходять процеси національно-іультурного відродження Ук
раїни, її історії, все яснішою стає потреба виявлення та дослідження пам'яток 
історії українсьюго козацтва, з яким пов'язана визюльна боротьба українського 
народу, яке було носієм ідей свободи, рівності, стояло біля витоків української ко
зацької державності. Віднайдені об'єкти необхідно консер^вати, ^tyзeєфiкyвaгн_ 
включати до туристичних маршрутів. На базі найцікавіших пам'яток можливе 
створення історико-їультурних заповідників з відновленням історичного та при
родного середовища пізнього середньовіччя, як це відбувається на о. Хортиці, у 
Берестечіо', Чигирині та Оуботові. Центр пам'яткознавства НАН України та 
УТОШК разом з експедицією "Часи козацькі" зібрали матеріали для довідника- 
зводу нерухомих пам'яток українсьюго козацтва з точним їх картографуванням 
Уже зібрано дані більше як на 700 пам'яток археології, історії та архітектурі, 
пов'язаних з подвигами славетних синів українського народу,”

Про події Північної та Вітчизняної 1812 р. воєн нагадують історичні місця Ук
раїни, могили, пам’ятники, залишки оборонних споруд у мм. Чернігові та Ш д- 
таві, народні думи та шсні.

Певний інтерес для дослідників становить велика група пам'яток оборонного 
%гівництва, що являють собою одночасно і пам'ятки історії, в тому числі і  
воєнної.
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Зокрема, це давньоруські городища, фортеці, оборонні казарми, окремі баш
ти. берегові батареї та інші архітектурні споруди, не внесені до охоронних 
списків.

Характерною ознаюю фортець і замків є те, що споруджувались вони в 
місцях, зручних для оборони - на скелях, островах, височинах, оточених водою 
тощо. Фортеці були опорними пунктами або базами для селянсько-юзацьких 
полків на театрі воєнних дій, складами озброєння, спорядження та провіанту або 
етапними пунктами на шля5у просування військ, засобом прикриття їхнього зо
середження та розгортання, заіфіїїлення за собою визволених територій.

Так, наприклад, на території Поділля до нашого часу збереглося 70 пам'яток 
фортифікаційного ^дівництва пізнього середньовіччя. Однак значну частш у з 
них ще недостатньо досліджено й описано науковцями. Зас;уговує на увагу 
Кам'янець-Подільська фортеця, що з XVI ст. вважалася "твердинею християнст- 
и "  на кордоні з володіннями Османсьюї імперії. Інтерес для дослідників іфед- 
ставляє комплекс оборонних споруд у Меджибожі (Хмельницька обл.). Це одна з 
важливих пам'яток військово-інженерного мистецтва ХІУ-ХУІ ст. Масивні стіни 
замку з юнтрфорсами та різноманітної форми бажги, щрорізаш вузькими бійни
цями, створовали суворий архітектурний вигляд неприступної фортеці. Ця цнга- 
ледь пов'язана з успішними діями селянсько-козацьких загонів полковника Мак
сима Кривоноса під час Визвольної війни,“

Цікаві пам'ятки воєнної історії розташовано в Севастополі, героїчна оборона 
оого під час Кримської та Великої Вітчизняної воєн увійшла до літопису історії. 
Подвиги захисників міста увічнено пам'ятками та меморіальними дошками, вста- 
аовденими на місцях подвигів і розташування оборонних споруд - батареях і 
бастіонах, на легендарному Малаховому іургані.

Про події Кримської війни розповідають численні пам'ятки, пам'ятні місця 
боїв, увічнення яких розпочалось у період підготовки до 50-річчя оборони, 
реліквії, розташовані в ІУ^зеї героїчної оборони та визволення Севастополя, па- 
■орама Ф. Рубо "Оборона Севастополя 1854-55 гт.’’, відіфита в 1905 р. Під час Ве
ликої Вітчизняної війни більшість пам'яток ^ л о  зруйновано. їх відродження 
відбувалось у повоєнні роки.

На скрижалях історії назавжди викарбувано імена легендарних захисників 
міста. Одним із самих небезпечних і відповідальних рубежів оборони був Мала- 
яов ідфган. У день першого бомбардування Севастополя 5 жовтня 1854 р. тут бу
ло смертельно поранено віце-адмірала В. О. Корнілова. На цьому місці за нака
зом П. С. Нахімова юнги виклали хрест з ворожих бомб і ядер. Це було одне з 
цфш их увічнених місць Кримсьшї війни.“

У 1895 р. за проекпом художника А. А. Більдерлінга та скульптора І. М. Шре- 
лера споруджено пам'ятник відважному адміралу.

7 березня 1855 р. на Малаховому кургані загинув В. І. Істомін. В одному з на
казів П. С. Нахімов писав: "Прошу начальника 4 відділення відзначити місце, на

247



яшму вбито контр-адмірала Істоміна, точно так, як це зроблено на тому місці, де 
було поранено віце-адмірала Кбрнілова".“  У 1904 р. на місці загибелі 
В. І. Істоміна споруджено пам'ятник. Пам'ятним знаком відзначено місце смер
тельного поранення адмірала П. С. Нахімова.

Усипальнею для керівників оборони Севастополя став Володилшрський 
Адміральський собор.

15 червня 1854 р. розпочалось його будівництво, але події Кримської війни 
змінили долю собору. Він став усипальнею героїв Севастополя, знаменитих фло
товодців В. І. Істоміна, В. О. Корнілова, М. П. Лазарєва, П. С. Нахімова. Могили 
знаходяться у підвальній церкві - склепі. Надгробок над могилами у вигляді од
ного великого хреста з чорного м ^м уру з іменами. На перехресті - бронзовий ла
вровий вінок, у центрі якого напис "НИКА".’’ То була перемога мужності, волі, 
відваги та самопожертви, велика перемога духу над грозою смерті, що відрізняла 
захисників Севастополя.

Пам'ятником воїнам різних національностей, які загинули під час Кримської 
війни, стала церква Святого Миколи на Братсьюму кладовищі, де поховано за
хисників міста. Її побудовано у вигляді високої піраміди - симюлу вічності - 
увінчаної хрестом. Невеликі піраміди розташовано при вході на кладовище. Ш  
кладовище називається Братським, бо тут у більшості своїй братські могили. Тут 
в одній могилі поховано офіцерів і простих солдат. Тут всі рівні у своїй мужності 
та героїзмі, всі рівні перед обличчям смерті. На могилах встановлено понад 
500 пам'ятників, виконаних за проектами 19 несхожих типів пам'ятників для бра
тських могил.

Серед братських поховань знаждягься й поодинокі могили севастопольських 
героїв. Серед них могила захисника Малахова ідфгана генерала С. О. Хрульова. 
начальника інженерів Севастопольського гарнізону, генерала Е. І. Тотлебена, кня
зя М. Д. Горчакова та інших учасників війни та оборони Севастополя.

Пам'ятниюм цим людям стала й церква Святого Миколи Чудотворця. її сгінж 
прикрашено живописом на біблійні теми, на чорному мармурі виділяються імена 
т и б л и х  героїв. При вході - меморіальні дошки з назвами війсьювих підрозділів, 
що брали участь в обороні Севастополя, цифри вграт.’̂

Храми, що вдувались на честь визначних воєнних подій або окремих персо- 
налін - найбільш стародавні й у той же час найбільш універсальні пам'ятки 
воєнної історії, в яких поєдналися функції церкви, усипальні-поховання та панте
ону слави. Храми є юмплексними пам'ятками архітектури, історії та мистецтва.

Територія Криму під час Кримської війни, як і територія Західної України в 
першу світову війну, були ареною запеклих боїв, внаслідок чого іут з'явилося чи
мало поодиноких могил і кладовищ воїнів ворогуючих армій. На жаль, значну 
кількість цих поховань 1853-56 рр., 1914-18 рр. занедбано або знищено.

Війсьюво-історичний путівник по місту, складений у 1903 р., повідомляй 
"Французьке кладовище розташовано на Кулиювому полі, за 6 верст від Севасто
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поля .. воно являє собою цілу низку надгробних мавзолеїв, оточених кам'яною 
огорожею; могили розташовані по чинах, родах зброї та служби ...

Англійське кладовище розташовано за 5 верст від міста на найвищій дальній 
вершині Зеленої гори... На кладовищі є багато чудових пам'ятників як окремим 
особам, так і цілим частинам ...

Італійський цвинтар розташовано на вершині Гасфортової гори біля Чорної 
річки, де був бій 4 серпня 1855 року. Його позначено огорожею".

Під час Великої Вітчизняної війни цвинтарі ^ л о  понівечено, але вони продов- 
яували існувати. Те, чого не довершили німецькі снаряди та бомби, було зруйно
вано бездумною діяльністю людей. Щлковито знищено три цвинтаря, що існува
ли з середини XIX сг. і були місцем паломництва не лише громадян нашої країни, 
а н земляків, родичів і близьких полеглих іноземних воїнів.

На вершині Каменолоьшого яру біля Сімферопольського шосе англійці після 
падіння Севастополя встановили чотирикутний обеліск.

На меморіальних дошках російською та англійською мовами ^ л о  зроблено 
шлис: " На пам'ять про англійців, французів і росіян, які загинули в Інкер- 
манській битві 24 жовтня 1854 року".

На Малаховому іу'ргані після важкого бою французи поховали всіх полеглих 
(своЬх і наших) у величезній братській могилі, поставили дерев'яний хрест з 
французьким написом; "8 вересня 1855 роїсу. їх  єднала перемога та поєднала 
смерть. Така слава солдата, така доля хоробрих." 1872 року на кошти російського 
уряду тут ^ л о  споруджено пам'ятник з білого мармуру. Під час Великої Вігчиз- 
Еяної війни зруйновано хрест і верхню частину пам'ятника. У повоєнні часи руй
нування пам'ятника буію довершено.” Останнім часом питання про відновлення 
сам'ягі всіх загиблих у Східній війні постає на порядку денному. У час розбудо- 
ш  ^^аїнської держави, визнання її як члена світового співтовариства святим 
обов'язком державних і іромадських інституцій, причетних до справи охорони та 
збереження історико-культурної спадщини, є відновлення пам'яті про всіх загиб
лих воїнів, похованих в украшсьвай землі, незалежно від іх національності та на
лежності до тієї чи іншої партії, того чи іншого військового табору.
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4. ВИВЧЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖ ЕННЯ ПАМ ’ЯТОК  
ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬН О СТІ ТА ТЕХНІКИ

З^раїна розташована на території, що багата на корисні юпалини, водні ре
сурси та землі, придатні для сільського господарства. Гї надра містять у собі цінні 
родовища таких важливих для розвипу протсловості сировинних ресурсів, як 
кам'яне вугілля, залізні руди, газ, сіль та ін. Це створює сприятливі умови для роз- 
випу еіюноміки країни. Промислова база має складну структуру, до якої входять 
іфактично всі основні галузі - паливна, металургійна, машинобудівна, дерєюоб- 
робна, харчова тощо. Територія країни вкрита розгалуженою мережею авто
мобільних, залізничних, трубопровідних шляхів.

Ш>жна з існуючих галузей промисловості та транспорту має свою історію, 
давню чи не дуже, багату на цікаві та значні події не тільки у масштабі оіфемої 
галу зі чи країни, але й у світовому.

Про них нам нагадують нерухомі пам'ятки історії виробництва та техніки. Во
ни становлять значний інтерес не тільки у пізнавальному, але й у суто практично-

значенні.

До пам'яток виробництва та техніки належать різноманітні об'єкти, що відоб
ражають у магеріальному вигляді становлення економічного потенціалу, 
дов'язані з життям і діяльністю видатних вчених і винахідників чи з визначною 
ясоісю у технічнош' розвитку суспільства. Це, зокрема: а) промислові будови 
ротоцільового призначення (заводи, шахти, млини); б) інженерні та транспортні 
сіюруди (мости, греблі, нафтопроводи, дорога); в) зразки техніки, встановлені під 
щдхрягим небом (автомобілі, пароплави, літаки); г) пам'ятні місця, причетні до 
дм ій  історії техніки; д) житлові будинки та місця поховань діячів виробництва та 
1СХЕІКИ.' Пам'яткою є, як правило, не вся промислова споруда, а лише окрема її 
в с ія н а : вдрпус, обладнання тощо. їх  виявлення та збереження становлять неаби
який інтерес для суспільства. Адже ці пам'яггки є цінним джерелом інформації 
■що розвиток виробництва в минулі часи, характеризують різноманітні періоди та 
сторони технічного прогресу.
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Велика група пам'яток наочно показ>’Є витоки т ій  чи іншої галузі промисло
вості або транспорту.

Одна з найважливіших галузей промисловості України - вугільна. Вона В5ке 
протягом двох сторіч багато в чому вюначає напрямок, рівень і маспггаби розвит
ку' економіки кршни. Промислова розробка кам'яного вугілля Донсцьіюго басей
ну почалася на території, що нині знаходиться неподалік від центру міста Лиси- 
чанська на Луганщині. Тут, на правому березі Сіверського Донця, на схилі Лися
чої балки у 1795 р. було закладено першу у Донбасі шахту. Нагадує про цю подію 
пам'ятний знак, встановлений на місці шахти.''

Ще одна галузь, що має неабияке значення для української економіки - юльо- 
рова металургія. На розгалуженій мережі заводів і комбінатів вшілавл-яються 
різноманітні метали - алюміній, цинк, магній тощо. А родоначальником галузі ви
ступає Микитівський ртутний завод на Донбасі. Саме тут знаходаться одноймен
не родовище сірчаної ртутної руди. На заводі, введеному в експлуатацію у 1886 р., 
шрометалургійним способом вперше у тодішній Росії отримано металеву ртуть,’

У виробництві сільськогосподарської продукції одне з найважливіших місць 
займає вирощування цукровою буряід'. На основі цієї сировини у республіці 
створено Іскрову промисловість, що має широку мерея^ підприємств. До її ви
токів належать і донині діючі заводи. Серед них - КЬрделівський цукровий завод 
що на Вінниччині, збудований у 1835 р. - одне з перших підприємств цієї гги^зі 
в Україні.

Один з найважливіших видів як вантажного, так і пасажирського транспорту, 
чия мережа охоплює нині всю територію України - залізниця. Цікаво, що перші 
магістральні залізничні гілки загальноіо користування з'явилися у 60-ті роки XIX ст. 
практично одночасно в українських землях, що входили до складу різних дер
жав, На території Австро-Угорпщни першу залізничну гілку', по якій почався рух 
- Львів-Перемишль - ^ л о  віщфито у 1861 р., у Росії - Одеса-Балта - у 1865 р ’ 
Слід заваж ити, що розвиток залізниіц. почався в українських землях досить ра
но не тільки за європейськими, але й за світовими мірками. Адже обидві ці країни 
увійшли до скла,і^ перших п'яти країн Європи та шести світу, у яких було спору
джено магістральні залізниці.’

Досить новий вид транспорту - трубопровідний. У наш час він став основним 
засобом транспортування рідких паливних матеріалів, таких як нафта, газ та ін. 
Перший в Україні й у всьому тодішньому СРСР магістральний газопровід Д аша- 
ва-Львів було споруджено у 1941 р. Він мав довжину 70 км і пов'ягував газове ро
довище з великим промисловим містом.

До витоків галу'зей проьшсловості та транспорту нашу' увагу привертають не 
тільки промислові та транспортні споруди, але й зразки продукції, з яких почав
ся випуск того чи іншого класу виробів. Один з таких експонатів встаношіено у 
м, Овручі Житомирської обл. Це - первісток радянського автомобілебудування ав- 
гомобіль "ЗИС-5".

Поряд з наочним відображенням початкового періоду пам'ятки дають мож
ливість просліаоуваги основні етапи розвипу виробництва та техніки до їх сучас

252



ного рівня, побаниги ті винаходи й удосюналення, що ^ л и  потрібні для цього.

Це добре видно на прикладі розвитку чорної металургії, що нині являє собою 
одну з найважливіших промислових галузей України. З нею пов'язано багато 
пам’яток, що належать до різних періодів.

З більш раннього періоду виробництва до наглого часу, зокрегиа, збереглася 
доменна піч "Залізна гута" (XVIII ст.), що знаходиться у с. Майдані Дрогобиць
кого р-ну на Львівщині. Через свою невисоїу продуктивність подібні домни не 
витримали шнкуренції з виробництвом металу в Західній Європі й згодом посту
пилися шсцем більш сзшасним і досконалим засобам виробництва. Заводське ме
талургійне виробництво почало розвиватися практично одночасно з промисло
вою розробкою родовищ кам'яного вугілля Донбасу та залізної руди Криворізько
го та Керченського басейнів. Тоді, у кінці ХУШ - на початку XIX ст. швидке за
селення та освоєння жмель Півдня, будівництво портів, створення торговельних 
і промислових центрів дали поштовх інтенсивному розвиті^ чорної метаг^ргії у 
Дрнецько-Придніпровсьшму регіоні. Коли шляхом вдалих і невдалих дослідів, 
іфоведених на ряді заводів Півдня, було доведено можливість використання 
місцевого мінерального палива для виплавку ч а ^ і^ , з цього скористався Джон 
Юз. Саме на його заводі у 1872 р. почалася регулярна виплавка чавущ  на донець
кому вугіллі, що поклала початок сучасній металургійній промисловості Ук- 
раїни.‘ З цього ж часу беруть початок численні удосконалення існуючого проце
су та винаходи принципово нових технологій ча^н о- та сталеливарного процесу.

Цінні винаходи й удосконалегшя промислових технологій пов'язані з Пет- 
ровським (Єнакиївським) металургійним заводом. На ньому працював відомий 
металург, гірничий інженер Аполлон Федорович Мевіус (1820-1898). Він доклав 
багато :5 ^силь для покращення металур-гійного процесу. Зокрема, на цьому заводі 
він вперше у Росії використав виштоБ?іувачі для випорожнення коксових печей, 
гідравлічні підйомники для подавання пшхги на юлоппшк печі та інші ви-нахо- 
ди й удосюналення.’

Наполеглива праця багатьох вчених та інженерів сприяла тому, що металургія 
Півдня на початок XX сг. як за обсягом виробництва, так і за технічною осна- 
щеністю стала провідною металургійною базою тодішньої Росії.

Важливим кроком у переозброєнні заводів стало встановлення блюмінгів - 
іфокагЕих станів для обтискання важких сталевих зливків. Провщга роль у цьо
му належить Макіївському металургійному заводу. На ньому у прокагкоь^ цег̂  ̂
Л« 1 у 1933 р. було встановлено й почав працювати перший у Радянському Союзі 
блюмінг.* Цьому досягненню присвячена меморіальна дошка на будинку це?іу.

До знЕнних досягнень сучасного виробництва металів належить промислове 
використання природного г а ^  та кисню, що викликало великі зміни у всьому ме
талургійному процесі. Вперше у Радянському Союзі природний газ почали вико- 
{жстовувати у доменних печах Дніпропетровсьшго металургійного заводу ім. Пе- 
троБСького у 1957 р. Домну, на якій вперше біуло застосовано іфиродний газ, 
відмічено чавунною дошкою з коротким описом історії та характеристишю об'єк
ту.’ У наступному 1958 р. у промисловому масштабі почалося вишристання од
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ного з найбільш істотних засобів інтенсифікації доменного іфоцесу - збагачення 
дуття киснем. На Україні це вперше було зроблено на Дніпровському заводі 
ім. Дзержинського при виплавці переробного чавуну.“

Є серед українських металургійних заводів і такі, що мають світовий пріори
тет у застосуванні важшших технічних досягнень. Для багатьох гаг^зей гфомис- 
ловості необхідні метали та сплави особливш чистоти та якості. Процес їх  отри
мання - елегоропшаковий переплав - було розроблена в Інституті електрозварю
вання ім. Пагона та вперше у світовій практиці впроваджено у промислових мас
штабах у виробництво у 1958 р, на заводі Днігфоспецсталь. Цей метод набув ши- 
роиого застосування не тільки на вітчизняних заводах, але й (за ліцензією) за кор
доном.“

Але основні етани технічного розвипу наочно демонструють не тільки 
пам'ятки - промислові гтідприємства, але й  інженерні споруди. Однією з таких 
найдавніцшх споруд в історп є мости. За часи їх існування багато що зміїшлося в 
їх юнструкції - матеріал, розміри, техніка спорудяоеюія. Декілька гцкавих в інже
нерному відношенні мостів є й  на території України. Насамперед, це Мерефо- 
Херсонськийзалізничний місту Дшпропетровсьіу, побудованийу 1932р. Ц е ^  
пq)ший не тільки у  вігчизіганій, але й у світовій практигц міст, споруджений з 
залізобетону. Спочатку, оскільки строки будівішцтва ^ д о  скорочено, два 
найбільших фкоподібних проходи для пароплавів всупереч іфоекгу ^ л и  спору
джені з метаду. І тільки після Великої Вітчизняної війни, коли погпкоджений міст 
вц^удо^гвали, обидві арки згідно проекту зробили з залізобетону.“

Ще один, ш ,^ ть  найбільш відомий український міст, перекинутий через 
Дніпро у Кисні, гшбудований у 1953 р. В ін носить ім 'я академіка Є. О. Патона, 
який особисто брав участь у йото ггроектуваїгні та ̂ дівіш цгві. Вперше у світовій 
гфакгиці металевий міст подібного розміру було спорутїжено виключно методом 
електрозварювашгя з допомогою автоматів. Це досягненігя увійгнло до переліку 
гщийомів, що стали звичайними при ^дівницгві подібного роду.

Складні інженерні завдаїшя зведення залізобетонних мостів з унікальїшмн 
опорами знайшли вщіішення гри  будівниптві мосту через Швдвнний Буг у  Ми
колаєві, спорудженого у  1962 р. При його будівництві вперше у вітчизняній прак
тиці застосовано гдкаві іижвндгні вирішення. Наприклад - безкессонні ̂ гндамен- 
ти глибокого залягання зі збірного залізобетону, оригінальна конструкція ро> 
відного металевого грогощ' для грогуску морських суден“

Крім об'єктів віфобншцва та техніки, що відображають початок чи значні ета- 
ш  в їх розвитку, не менше значення мають зі, що дають нам уявлення гро рівень 
техніки, типової для свого часу. їх  гдашість визначається роллю, що вони відігра
вали у господарському житті. До них належать млини, іузні, трактори тощо. На 
щастя, немало пам'яток ц іа  гругш збереглося й дає нам уявлення про життя та по
бут свого часу. І нині майже в усіх областях України збереглися вітряки, пю 
пов'язані з одним з найбільш необхідних і поширеїшх виробничих процесів. 
Вітряки, що дійшли до нас, належать до різного часу й належать за своєю кон
струкцією до двох типів. У одного повергається на вітер увесь корпус, у другого.
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гільїп пізііьої моделі, лише дах з ї5)шіами. Обидві ці юнструкції були характер
ними для України.

Ще один ввд техніки, типової для свого часу - потяш. Цілий ряд з них вста- 
зьвлено на постаменти. Так, у  1972 р. в Ясиновагій на честь сторіччя заснування 
міста встановлено потяг серії "ОБ" - найбільш масовий на залізницях ц ^ ь ю ї 
Росаї, а також під час та після закінчення громадянської війни. Загалом потяги 
з іа  cqriï несли служ!^ на залізницях майже ЗО роив.“  Інший потяг-пам'ягник, 
шз відноситься до більш пізнього часу, встановлено у 1977 р. у Черкасах на честь 
сгоріччя почапу залізничного руту через станцію. Це паровоз серії "СУ", що на
родилася у 1925 р., була першою івдянською серією й н^тахювувала більш ніж 
^5  тн-с. машин Вони випускалися до початку 50-х рр. і працювали на шляхах 
ікратин аж до середини 70-х рр. 15 Як бачимо, обидві пам'ятки являють собою ти- 
аову для свого часу техніїу, про яку й дають нам уявлення.

Крім шщюжо розповсюджених технічних і виробничих об'єктів завжзн існува- 
:е  нетипові - оригінальні та унікальні, що становлять неабиякий інтерес саме 
ЗОЄЮ неповторністю. Один з таких об'єктів знаждиться у с. Лисичевому 
^янавського р-ну на Закарпатті. Це гамора - водяна іузня. Її ̂ щ ова проста та до- 
гоша. Вода іщиводить у  рух дерев'яне колесо, що іфутить дерев'яний вал, що 
зідіймає та опускає молот. Частота ударів молоту залежить від сили нахисіу во- 
ж. що регулюється. Такий механізм повністю звільняє від важкої фізичної праці 
«хклобойців. Ця гамора - єдина в країні подібна технологічна конструкція.“ 
Крім демонстрації цікавого технічного рішення, ю на слуїує пам'ятником 
безвісним майстрам, які задумали та збудували цю оригінальну споруду.

Ще одву дуже цінну інформацію несуть нам пам'ятки виробничої діяльності 
•а технікн. Вони дозволяють побачити той вищий технічний рівень, що досяпю 
гусшдьство у різних галузях у той чи ішпий період часу. Про це мояуть свідчи- 
а і  вгшрізяомаштншп об'єкта.

Один з них - пам'ятний знак на Поштовій площі у Києві, встановлений на 
де щзолягала траса електричного трамваю, що з'явився у  1892 р. на одному 

з хавбітьш кіутих узю зів Києва, що мав нахил до 9,5% і вів від нинішиьої Євро- 
зп к ь ю ї ішощі до Поштової площі. Саме ця іфутизна, на якій не тягнули ні кон- 
з а  ні пщювий трамвай, і стала причиною появи на вулицях Києва електричного 
-трамваю, що став перзпим у тодішній Росії. У світі на той час існували лише два 

згінних трамваї - у Німеччині та СПІА." На жаль, рейки на цій трамвайній 
і демонтовано й тільки пам'ятний знак, встановлений у 1992 р., нагадує нам 

іф з пфпш й електричний трамвай - прообраз одного з на^іпьш  поширених 
т і »  міського транспорту.

Інша подія, що теж вігтбулася у Києві та стосується вищого рівня технічних 
досягнень суспільства - створення під керівництвом Сергія Олексійовича Ле- 
З е д Е в а  першої у Європі та Радянському Союзі електронної обчислювальної ма- 
джни "ТЛОСМ". Як відомо, перша в світі ЕОМ з'явилася у СІЛА у 1945 р. У Києві 
ж цикш чна робота над створенням машини розпочалася у 1947 р. А вяе на- 
гг иііінтіі 1951 р. ця ЕОМ досить вдалої конструкції була прийнята в експщ^а-
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тацію. Сама ю на не зберешася, але залишились будинки, де її було створено. У 
^динку за адресою вул, Терещенківська, З, проводилась робота щодо створення 
запам'ятовуючого іфистрію - магнітного барабает, а у  будиніу по іул. Академіка 
Лебєдєва, 19, йшла робота вже над самою обчислювальною машиною.’®

Цікавий об'єкт, пов'язаний з найбільш значним досягненням сучасної техніки, 
знаходиться в Криму від Євпаторією. Це - космічний Центр утфавління польота
ми. Його було споруджено у 1960 р, до польоту першого юсмонавта Ю. О. Га- 
г^ ін а . Він брав участь в управлінні усіма польотами протягом ЗО років, вів сти- 
кошчні операції та виходи у  відкритий космос, у тому числі й за програмою 
"Аполлон - Союз". Тут же розташовано Центр далекого космічного зв'язку, що за
безпечував польоти усіх автоматичних станцій серій "Венера", "Вега", "Фобос" та 
інших і прийняв перші знімки поверхні Місяця.”

Крім даних про різні моменти технічного прогресу, пам'ятки історії вироб
ництва та техніки несуть інформацію і про його творців. Велика кількість 
пам'яток пов'язана з життям і діяльністю відомих діячів виробництва та техніки. 
Зберегти пам'ять про лвдей, які внесли свій вклад у технічний прогрес - важли
ве завдання, і  нерухомі пам'ятки допомагають його вирішенню. Але далеко не 
завжди технічні та технологічні нинаходи пов'я^ю ться з іменами їх  творщв. Ба
гато імен авторів значних, важливих та оригінальних винаходів, що належать до 
більш давніх часів, просто не дійшло до нас. У  недавні часи теж існувала небез
пека того, що деякі видатні діячі техніки залишаться нам невідомими. Це пов'язав 
но, насамперед, з тим, що роль автора винаходу принняувалась, авторство окре
мих осіб часто ігідмінялюся авторством цілих колективів, що перешкоджало 
вірному ро^мінню  внесіу окремої особистості, з іншого боїу, цьому заважала 
завіса таємності, що покривала роботу у найбільш технічно пфедових галузях.

На щастя, Україна багата на вчених, винахідників та інженерів, які своїм жит
тям і працею заслуговують, щоб їх  імена пам'ятали напщдки. До них належить 
відомий металург, автор багатьох новаторських ідей у металургійному процесі 
академік АН СРСР Іван Павлович Бардін (1883-1960), творець дугового електроз
варювання металів Микола Миколайович Бенардос (1842-1905), основоположник 
ракетного двигунобудування Валентин Петрович Г;^пшз (1908-1989) та багато 
інших. Іменами цих та інших діячів названо вулиці, інститути, їм поставлено 
пам'ятники. Але чи не найкраще уявлення про справу їх життя дають місця, де во
ни праіцовали, де були втілені їх  винаходи й удосконалення.

Велика група пам'яток, пов'язаних з життям і діяльністю творців техніки, на
гадує нам про їх  пріоритет у виробництві та технічних винаходах. Однією з ішх 
є будинок по вул Ползунова, 2, у  м. Києві. З цією адресою пов'язано ім 'я відомо
го інженера та вченого у  галузі залізничного транспорту Олександра Парфенійо- 
вича Бородіна (1848-1898) - ініціагора створення на російський заггізниці ме
ханічної та хімічної лабораторій. Саме у цьому будинку він відкрив у 1882 р. пер
шу у світі паровозну лабораторію, де провів ряд оригінальних дослідів, що при
вернули увагу фахівців у всьому світі. Проведене тут вперше у світовій практиці
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тш ш ексне дослідження функціонування усіх систем потягу прювело до ство
рення подібних лабораторій як у інших містах Росії, так і за кордоном.“

Аналогічна за своїм значенням пам'ятка є й на Донбасі. Там на Первомайсько- 
іге руднику у Петрово-Мар'євці працював головним механішм Олексій Іванович 
Бах»^тський (1893-1939) - творець першого у світі вугільного комбайну, робота 
« а  яким велась у іфиміщенні електромеханічних майстерень. Перші випробу - 
и н ня відбулися у 1932 р. іпройшлиуспіпшо. Потім впродовж декількох років ви- 
хахідник доопрацьовував комбайн і у 1939 р. створив шосту модель. На жаль, ви- 
^ю етвати її він не встиг - загинув. На будинку майстерень, де працював Бах- 
шгтський, встановлено меморіальну' доппу.

Пам'ятки, пов'язані з іменакіи творців техніки, дозволяють зберігати пам'ять 
іро цілі періоди у технічному розвитку цивілізації, особливо у тих випадках, ко
л і чимало зразків техніки до наших часів не дійшло. Один з таких цікавих етапів 
- іючагок розвитку авіаційної техніки, коли віковічна мрія людини про вільний 

почала втілюватися в життя. Нині, коли авіація мііщо увійіпла в наш п о ^  
: »гаки, виготовлені на заводах Уіфаїни, літають по всьому світу, коли такі ііган- 
ТЕ, як "Мрія" та "Руслан" придбали довіру як професіоналів, так і ипфокого зага- 
ж , допільно згадати про перші кроки авіабудування на українській землі. Ця ро- 
іднтична епоха, ю ли ідеї польотів охопили широке коло інженерів, військових, 
д у д Е н г ів  та інших, залишила багато слідів на українській землі.

Одне з таких місць, причетних до перших кроків авіації, знаждиться у с. Во- 
рс^ж иця Вінницької обл. Тут у маєтку свого брата у 1869-1876 рр. жив Олек- 
сждр Федорович Можайський (1825-1890), який вперше у світі створив літак у 
штуральний розмір, здатний підняти в повітря людину. У  цьому селі він іфодов- 
іпдав свої досліди з літаючими моделями. Біля села, на місці його перших по- 
т ь ш і в  на ішанері, у 1980 р. встановлено пам'ятний знак.'“

Багато ентузіастів літакобудування мешкало у  Києві. Вони об'єдналися у сту- 
м.лп ь»гий повітроплавальний гурток і Кшвське товариство повітроплавання. У 
іі»36-1912 рр. авіаконструктори створили кілька десятків оригінальних літаків, 

з них не зберігся до нашого часу, але існують місця, пов'язані з їх  творця-

У ^дш пуг по ^ л . Ярославів вал, 15, жив у 1898-1912 рр. Ігор Іванович 
Сдч>ський (1889-1972) - всесвітньо відомий авіаконструктор, один з піонерів 
ш а т  Він створив сю ї перші літаки та вертольоти, ще будучи студентом 
Злш аш го політехнічного інституту. При цьому садиба дощ  виюристовувалась 
жас. як авіамайстерня. На одному із створених ним літаків було встановлено пер- 
ш т  у Росії світовий рекорд швидкості.“

У 1919 р. І. Сікорський емігрував до США, де займався конструкторською та 
изнчжЕмницьюю діяльністю. Особливо пагідно працював у галузі веріольото^ - 

Вергольоти фірмою Сіюрського випускаються й нині і відомі у всьому
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На пошану заслуг І. Сікорського яку  початковий період вітчизняного літако- 
^дування, такі у світовому авіабудуванні на будинку у Києві, де він жив, у 1989 р 
встановлено меморіальну дошку.

Інша адреса, пов'язана з історією авіабудування - вул. Володимирська, 64. У 
дворі цього ^ ’дннку розміщувалась майстерня ще одного конструктора літальних 
ап^атів - Олексащфа Даниіювича Карпеки. Ще ^дучи  гімназистом, він п о зд у 
вав кілька моделей літаків. Усі вони літали, але, оскільки з'явилися вже після 
подібних же літаків Сікорсьиаго, то не зайняли належного місця в історії літаю - 
Здування.“

До цього ж  часу належать спроби освоїти повітряний гфостір не тільки з до
помогою літаків, але й дирижаблів. Піонер дирижабжЗдування, інженер-конст- 
рукгор Федір Фердинавдович Ацдерс (1868-1926) меінкав у будишу по ^ д . 
Б. Хмельницького, 50. У 1911 р. у Києві він побудував перший у Росії дирижаб.ль 
м'якої конструкції, йому ж  належить оригінальний нроект дирижабля жорстаої 
юнсгрукції, що він створив у 1923 р.^

Часто пам'ятки історії виробництва та техніки пов'язані з різними періодами 
життя інженерів, вчених і винахідників. Це допомагає прослідгуваги становлен
ня особистості, ті сходинки, що ведуть до найвищих досягнень не тільки окремої 
людини, але й усього суспільства.

Один з таких прикладів - Сергій Павлович КЬрольов (1907-1966), вчений у га
лузі космічних досліджень і ракетної техніки, конструктор перпшх штучних су- 
іутників Землі та юсмічних кораблів. З ним пов'язано кілька адрес у різних 
містах Уіфаїни. Так, у Жнгоміфі зЗр ігся Здинок^ де він народ ився, де щюйшли 
пф ш і дитячі роки конструктора. Сьогодні у цьому Зди™ У розмішується ме
моріальний музей. Ще одна а;феса - в Одесі. Тут в одеській Здпрофпп®лі № 1 
він навчався у 1922-1923 рр. Нагадують іцю нього й кілька київських адрес. Вза
галі, київський період дуже важливий у професійному становленні майбутнього 
конструктора перпшх іш учних супутників і космічних кораблів. Адже у 
Київському політехнічноіїу інституті, на механічному факультеті, він навчався у 
1924-1926 рр. На одному з корпусів інституту встановлено меморіальну допюву на 
честь Корольова. До цього періоду відносяться його заняття у студентському пла
нерному гуртку та гургіу з вивчення та освоєння космічного щюстору, що має 
безпосереднє відношення до його м айЗтаьої спеціальності. ГЦд час навчання 
йгрольов проживав за різними адресами, у тому числі у будишу по вул. Кость
ольна, 6. Ще одна адреса пов'язана вже з Корольовим - генеральним конструкто
ром. Це - Центр управління польотами у Криму під Євпаторією. СЗтворювався він 
під керівництвом Сергія Павловича, який особисто приймав і перевіряв апарату
ру.“

КЬрольов - всесвітньо відоме ім'я. Але з країн ою  пов'язано багато інпшх 
діячів, які теж у міру сил і можливостей зробили свій внесок у розвиток технічно
го прогресу та представляють для нас значний інтерес, хоч їх імена маловідомі 
широкому загалу. Пам'ятки, пов'язані з їх життям і діяльтстю , виконують не тіль-
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ЕЯ загальноосвітні функції, але й  слугують завданням патріотичного виховання. 
Леионсгруючи, як багата наша земля талантами, вони в той же час вчать шанува- 
1* щшдо, ви ж вукт. повагу до попередніх поюлінь, дають приклади наполеїли- 
к с г і у досягненні мети, гідні наслідування.

Пам'ятки внробництта та техніки часто мають і естетичщ? цінність. Вони є ор- 
гж чним  чинниюм істориш-культурного середовища, приіфашають місцевість, 
вдаю ть їй індивід>'альних ознак. Це можна сказати, наприклад, про млини та 
жтряки - вони вдало вписуються в оточуючий сільський пейзаж, роблять його об
житим і завершеним, милують око. Прикрашають пам'ятки історії техніки також 
»лиці та площі міст і сіп, надаючи їм нестандартного вигаяду та несхожості з 
»■ими. Це стосується потягів, мостів, літаків тощо. До цієї категорії належить і 
ЛЬгтвська башта у  Миколаєві. Її автор - Володимир Григорович Шухов (1853- 
І:?39) - видатний вчений та інженер, спеціаліст у галузі спорудження точних 
юасірукцій і мостобудування, автор знаменитої Шаболовської телевізійної вежі 

іктскві. Миколаївсьіу башту ̂ л о  побудовано ним у 1906-1907 рр. для виконан
ая суто практичної футящії водонапірної башти міського водопроводу, якою вона 
ж слуїу’вала до іючатіу 50-х рр. Вона настільки міцна, що коли у 1944 р. німецькі 
тасирбнЕки висади ли її у  повітря, лягла на бік, але майже не була пошкодженою, 
ї  ядняли, і ВОШІ знову запрацювала.“  Конструкція ц ій  башти бралася за приклад 
жрж по%дові багатьох водонапщішх башт і маяків. Жорстка, міцна, вона одночас- 
жз £ гк а  та ірасива, ж  красиві усі технічно та функціонально досконалі споруди.

Дуже важливо, що пам'ятки допомагають заз^енню  до сучасного технічного 
та яжкового обігу досягнень минулого. Адже багато технічних ідей і винаходів, 
ж> ххе здавалися вігщивіпими свій вік, знов використовуються на новому рівні 
тсзею іу  техніки. Так, у  свій час діфижабль через низіу швидкість, обмежену ма- 
ж ареність зійшов зі сцени, поступився місцем більш технічно досконалим 
жгальним апаратам. Нині, завдяки появі нових матеріалів і іфигаманності йок^ 
'а с зх  рис, ж  здібність знаходитися на певній висоті, велика вантаяюпідномність, 
асяош чність, він знову повертається до сім'ї сучасних повітроплавальних за- 
зобік”  Таким же чином знову увійшли до нашого життя вітрильні кораблі. Це мо
же трапитися й  з ішшши технічними засобами та пристроями, що широко вико- 
зястїнувалися у минулому. Крім того, у  техніці одне й те ж  саме конструктивне 
у гч т а »  може сі^гіувати виконанню різних функцій, тому збережена пам'ятка 

дати поштовх для розв'язання нових проблем, що стоять перед вироб-

Не секрет; що багато технологій суспільство втратило. І навіть нині, на більш 
шюму рівні технічного розвитку, вв завіівди вдається досягти тих результатів, 
'  у  мивулому ^ л и  звичайними на більш низькому технічному рівні. Втрата ба- 

вндів техніки ставить ніуковців і виробничників перед необхідністю 
11 » ретьтги усе заново, ЩО забирзє багато часу, коштів і не завжди можливо вза- 

. Не виключено також, що технологія та зразки техніки, які в минулому не на- 
широксго використання та не знагюдилися на маїістральноьу ш ля^ 

хзЕїчиого прогресу, просто не дочекалися свого часу і ще будуть широко засто- 
згжалі у май^тньому.
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Сучасний рівень розвитку промисловості поставив суспільство перед склад
ними екологічними проблемами. При їх  розв'язанні теж не зайвим буде звернути
ся до досвіду минулого, що дозволить нам сподіватися на позитивне вирішення 
проблеми.

ці мщіування свідчать про необхідність якомога повніше зберегти усі 
значні та цікаві пам'ятки. Разом з тим, існує багато перешкод, що утруднюють 
збереження цих об'єктів.

Щ об усвідомити той чи інший об'єкт, як пам'ятку історії віфобництва та 
техніки, потрібно досягти певного рівня суспшьної свідомості. Відносно ж 
техніки існує чисто псижлогічна складюсть, коли техніка, що була поширеною 
ще вчора, а сьогодні вийшла з ужитіу, вважається лише застаршою та дещо 
смішною, не викликає до себе поваги, потрібної для визнання об'єкта як пам'ят
ки. Для цього потрібен час. Взагалі цінність об'єктів стає зрозумілою не віїфазу. 
Для того, щоб визнати пам'ятку виробництва та техніки, як, наприклад, виток но
вої галузі, повинна сформуватись ця гаіузь, що займає тривалий хронологічний 
період. Потрібен час і на те, щоб оцінити нестандартнісгь технічного вирішення, 
цінність якоїсь конструкції чи внесок окремих осіб у розвиток техніки.

Не полегшується справа й звичайністю, поширеністю технічних засобів. Во
ни настільки увійшли в наше життя, стали масовими, що важко уявити собі, що 
їх зразки потребують збереження. Коли літаки, пароплави чи автомобілі випуска
ються сотнями й тисячами, і гфацюють навкруги нас, навряд чи комусь прийде в 
голову, що треба зберегти їх зразки - адяЕ їх  так багато. Коли ж  літак стає не са
мим досюналим, його витісняють з основних аеродромів на другорядні, потяги з 
магістральних стають маневровими, потім техніку ставлять на приюл, викорис
товують як навчальний посібник, а вже наступний крок - на злом і переплавву.^’ 
Ій)ли ж  прийде усвідомлення її права на збереження, від ще недавно масової мо
делі майже нічого не лишається. З великими труднощами знаходять і відновлю
ють далеко не всі цікаві й нині вже легендарні машини.

Ускладнює справу й те, що такі масові, серійні вироби, одночасно будучи 
створені, також майже одночасно виходять з ладу. Це стосується і такої груїш ви
робів, як мости. У практиці мостобудування мости часто будувалися групами - 
при будівництві шосейної дороги або залізниці - в які поєгщувалися однакові або 
близькі за типами конструкції.’“ Також разом вони старйоть, і, ще недавно ство
рюючи численну групу, майже одночасно замінюються новими та зникають.

Не все іфосто і з виробнита ми спорудами, оскільки біпьшісгь підафиємств, 
що являють собою пам'ятки виробництва та техніки, є діючими. Вони не залиша
ються без змін, адже потреби в^обницгва вимагають його розвитву та реконст
рукції, тому виробничі будови й обладнання часто доходять до нас у сильно 
зміненому вигляді, одним своїм фрагментом, чи взагалі розчинившись у новіших 
технологіях. Нині ця проблема навіть ускладнюється, оскільки наша промис
ловість, що була орієнтованою лише на своє відтворення, повинна структурно пе
ребудуватися, щоб орієнтуватися на задоволення потреб людини. Ця структурна 
пере^дова торкнеться велию ї валькості годщшємств, і багато пам'яток вироб-
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ниатва, що дійшли до нас, можуть ^ т и  втрачені.

ці проблеми збереження пам'яток може ускладнити майбутня приватна 
■засність на об'єкти виробництва та техніки й житлові будинки. Вона поставить 
дрссдеми, що потребують свого негайного вирішення.

Все це дуже важлива справа, адже техніка не стоїть на місці, і поруч з відарит- 
тжм нових пам'яток, що належать до минулого, в ^ ^ а М  постійно з'являються 
го'єкти, що потребують до себе уваги, бо з часом теж мояуть зайняти своє місце 
серед пам'яток техніки. До таких нретенденіів належить, зокрема, побудована у 
1985 р. у Криму біля емт Щолкше перша у тодІБШьому СРСР дослідно-іфомис- 
жяя сонячна електростанція. Інтерес до нетрадиційних джерел одержання 
оаергії у зв'язку з загостренням енергетичних і екологічних проблем давно існує. 
Зцпз ще важко сказати, який вад енергії буде найбільш поширеним у м а й ^ -  

- сонячна, геотермальна, припливна чи вітрова. Можливо, ця станція по- 
»-о-у початок цілій гаї^зі енергетики чи залишиться оригінальною, неповтор- 
к яо  за своєю конструкцією спорудою.

у  всякому разі у неї, як і у багатьох нових промислових і технічних спорудах 
і зн ж ах  техніки, є реальні шанси потраниіи до складу категорії пам'яток історії 
■фобницгва та техніки, тому вони потребують більш уважного до себе ставлен
ні вже сьогодні, щоб не було надто пізно, не зникли безслідно цілі етапи вироб- 
ииггва та техніки, не довелося відбудовувати об'єкти з руїн і щоб завжди вони 
дриятн подальшоь^ розвипу технічного прогресу та нагадували про славні 
сторінки в його історії.
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знаках і меморіальїшх дошках. Чимало ^динків, де жили та працювали видатт 
вчені, письменники, педагоги, художники, актори, музиканти, взято щд охорону 
держави, в багатьох з них створено меморіальні музеї. Про них розповідають і 
меморіальні кімнати, кабінети та музеї, створені в тих наукових установах і за-
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иадах культури, де вони працювали. Ці пам'ятки відіграють визначну культурно- 
:^)освігницьіу та виховну роль, на їх прикладах виховується молоде покоління.

Разом з тим, пам’яток науки та культури, незважаючи на їх велику значущість, 
ае так вже й багато перебуває на державнону облііу. Серед пам'яток історії та 
культури України вони складають до 4% від їх загальної кількості.

За усталеною класифікацією до пам'яток цього виду належать:

1- Г^м адські будинки. Це приміщення; освітніх і навчальних закладів 
у ю в^ и тетів , інститутів, ліцеїв, пансіонів, семінарій, гімназій, шкія тошр), що 
аабули собі слави іменами визначних вчених, які викладали в їх стінах, а також 
■»чиів, які зробили свій вагомий внесок в економічний та іультурний розвиток 
іршнн; викових установ і лііувальних закладів (науково-дослідних інститутів, 
зш рень), де іфацювали видатні вчені, іфаці та відкриття яких започаткували 
к в і  ваую ві напрями; іультурно-освітшх установ (театрів, народних будинків, 
музеїв, бібліотек, н^тоових товариств, творчих сігідок), що проводили значну 
жузьтурно-іфосвітницьїу діяльність серед насежння.

2. Житлові будинки та садиби, де ігародились, жили та працювали видатні 
л я п , письменники, педагоги, художники, артисти, музиканти та ін.

3. Могили видатних діячів науки та культури, які зробили внесок у духовний 
зозк ток  суспільства.

4. Монументальна скульптура-пам'ятники визначним діячам у містах і селах.

Слід відзначити, що далеко не завжди певні історичні події та ід^льтурні захо
ди увічнено в пам'ятних знаках Те ж  стосується й імен видатних осіб, які вчились 
; жрацювали в стінах університетів, гімназій, інших навчальних закладів, н^гю - 
к х  установ, акторів, які виступали на сценах театрів та іи  Будівлі цих закладів 
алш істю  є пам'ятками архітектури, але вони одночасно зберігають пам'ять про 
і^іеіаування в них видатних людей, про ті чи інші події, пов'язані з нгуковим і 
іххиурним життям міста, країни. Тому вони також, незважаючи на відсутність 
в ю р ал ь н и х  дощок, мають увійти до ск^бниці нашої історії та знайти своє 
ж зо^аж ення на сторінках багатотомного Зводу пам'яток історії та іу'льтури Ук- 

. інших видань.

Щютягом всього історичного розвипу уіфадяський народ створив свою вж о- 
іт  та багатогранщ' культуру. Ця іультура сягає своїм корінням у далеке минуле, 
■ часи давньої Русі, від якої починається історія нагної країни.

Про період Київської Русі нагадують не тільки такі шедеври світової архітек
тури. як Києво-Печерська лавра, Софія Кшвська, Вцаубицький монастир, Ки- 
ж звськ а  церква. Золоті ворота в Києві, але й споруджені останнім часом 
тям'ягні знаки на честь визначних діячів, які працювали в той час, про най- 
тддптті освітні та іультурні заклади. Це, перш за все, пам'ятник першому вітчиз- 
ияом у історику, автору визначної пам'ятки історичного літописання - "Повісті 
іременних літ" (поч. ХП ст.), ченцю Києво-Печерського монаспфя Нестору. Йо
то було відкрито в 1989 р. на площі перед Києво-Печерською лаврою (ск. Ф. Со- 
таян). На території Лаври в 1982 р. на честь 1500-річчя заснування Києва вста- 
ягзж но також ряд пам'ятних знаків давньоруським монахам, які залишили
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пам'ять про себе своїми відомими справами: лікарю Агапіту, який володів секре- 
тами н^юдної медшцши та заснував при монастирі лікарню, де лікував трава
ми; живописцю Алімпію, який створив мозаїки Успенського собору; літописцю 
Нестору. їх  мощі, а таю ж  інших осіб, які таю ж зробили внесок у розвиток куль
тури Київської Русі - Никона Великого, автора літописного Зводу 1073 р., лікаря 
Даміяна. зудожника Григорія та ін,, свято зберігаються в Ближніх печерах 
Києво-Печерської лаври.

Ще про одного давньоруського зодчого Петра Милонєга нагадує меморіальна 
доппш, встановлена в 1982 р. у віш нній юпіі Михайлівської церкви Видубицько- 
го монастщїя. Викарбувані на ній рядки з Іпатієвсьюго літопису розповідають, 
що в 1199-1200 рр. Милонєг робив систему підпірних закріплень церкви.

Разом з введенням християнства на Русі з'явились і перші школи. Літопис 
сповіщає, пю в 988 р. князь Володимир почав браги у бояр, духівництва, багатих 
городян к  дітей і "давати нача на псученье книжное".* Навчання в школах обме- 
яувалось "читанням, писанням і пізнанням святого письма".* Вчило духовен
ство, найбільш освічені люди того часу. Тому й школи ^ л и  при церквах. Про од
ну таїу  школу сповіщає пам'ятний знак, встановлений у  1988 р. на території ко
лишньої Десятинної церкви в Києві (ск. В.Шишов, арх. А. Мнлецький). При 
церквах і школах виникають перші бібліотеки. Книги в них ^ л и  переважно 
релігійного змісту, а також переклади творів з грецької, болгарської та інших мов.

Про одну із знаменитих бібліотек, бібліотеїу, зжновану князем Ярославом 
ІУ^даим у 1037 р., сповіщає пам'ятна стела на території Софійського заповідника 
в Києві (1969, ск. І. Кавалерідзє). На стелі, що зобраиу є контррель'єфний портрет 
% ослава Мудрого з книгою в руках, є напис з "Повісті временних літ": "У літо 
6545 (1037) сей же Ярослав, Володимерь, несени книжнмміт словесьі сердца вер
ных людей. Велика бы польза бывает человеку от учения книжного". Історія цієї 
бібліотеки та її місцезнаходження протягом довгого часу є предметом вивчення 
істориків.’ У 1997 р. в Києві споруджено пам'ятник визначному київському кня
зю Ярославу Святославичу, якого нащадки прозвали Мудрим за його тультурно- 
освітню діяльність і  прозорливість.

Якпю "Повість временних літ", за висловом українського історика І. Крип'яке- 
вича, є "жиюю енциклопедією староукраїнського життя-бутгя", то пам'яником 
поетичної творчості "княжої України" є "Слово о поліу Ігоревім".“ У  1985 р. за 
ріптенням ЮНЕСКО в усьому світі святкувалось 800-річчя ц ій  пам'ятки. У 1989 р., 
коли урочисто відзначалось 1000-річчя міста Новгорода-Сіверського, батьківщи
ни князя Ігоря, в ньому було відкрито меморіальний комплеи: на честь "Слова о 
полку Ігоревім". Він складається з унікального музею "Слова" та трьох скульп
тур; давньорусьюго співця Бояна, князя Ігоря на бойовому коні та Ярославни, 
дружини князя Ігоря (ск. А. Кущ, арх. М. Барановський, В. Павленко ).

Про давньоруський період нашої історії нагадує й монументальний пам'ятник 
княгині Ользі, споруджений у 1911 р. на Михайлівській площі в Києві (ск. І. Ка- 
важрідзе, П. Снітко, Ф. Балавенський, щ)х. В. Риков). Серед чотирьох скульптур 
є таю ж  постаті й  перших слов'янських просвітителів рівноапостольних Кирила
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іа  Мефодія, зобрааених у процесі читання рукопису. Цей пам'ятник спіткала до
ля бути знищеним згідно з ленінським декретом від 12 квітня 1918 р. "Про знят
т і пам'ятників, споруджених на честь царів і їхніх слуг, і створення проектів 
зам’ягннків Російської соціалістичної революції".^ У 1996 р. його відновлено 
зтдно з рішенням Київської міськдержцгщіністрації.

В іфойшли останні роки життя засновника книгодрукування в Росії
та Іі^ а їн і Івана Федорова (? - 1583). Академік Д. С. Лиханов, високо оцінюю- 
та  значення І. Федорова у світовій культурі, називає його "гігантом, харак- 
т^шнм для епохи Відродження", який "посідає гідне місце обіруч давньоіуських 
діячів вітчизняної культури, таких як Андрій Рубльов, ФеофанГрек, Діонісійз 

або автор "Слова о полку Ігоревім".*

Оселившись у Львові у 1572 р., І. Федоров видав перші друковані книги на 
уяршнськш землі - "Апостол" і "Буквар" (обидві у 1574 р.). Переїхавши до Ос
трога на заіфошення викладачів академії, він засіував тут друкарню, де бу- 
:ю видано іреко-слов'янсьіу "А з% іу’' (1578), "Кишу Нового завіту з псалги- 
дем* і покажчик до неї (1580). "Біблія" (1581)-справжній шедевр друкадськюї 
івистерності.’ Помер І. Федоров у  Львові, його поховано в Онуфріївськоііщ? мона- 
схщй Могила не збереглась, але в пам'ять щю І. Федорова в щіиміщенні церкви 
в 1977 р. відкрито музей книгодрукування. Його ім'я присвоєно Українськоьу 
шзіграфічному інституту у Львові. У 1973 р. у місті встановлено пам'ятник пер- 
жілрукареві (ск. В. Борисенкп, В, Подольський, арх А. Консулов).

В Острозі в 1974 і 1978 рр. встановлено 2 ггам’ятних знаки, що вшановують 
з р  ебування у місті І. Федорова. Один з них - на місці колишньої Острозької гре- 
іЕКДов'янсьної шизли (академії). Напне на пам'ятному знаку 1978 р. (ск. К. При- 
такнюк) свідчить, що тут знаходилась Острозька шкаола, в кой називакогься імена 
л видапшх вчкігелІБ і вшюванців, окремо - про перебування ̂ pyкapя І. Федорова.

Найперша в Укршні кпкола вшцого тику - Острозька академія, хоча й гфоісі^- 
вала недовго, але відома своїми вчителями та виховакщями. Серед кшх Герасим 
Смоірицький, Мелетій Смотрицький, Іоанн Княгницький, Петро Сагайдачкпш та 
я . Досвід і традиції її %до розвинено в інших освітніх закладах і особливо, в 
Кккво-Могидянській академії.*

Вихованець Острозької академп Іов Боректькшй став першим ректором 
ЮавсьЕої братської школи (1615), що в 1632 р. митрополкгг Петро Могіша 
об’єднав зі школою вюцих н ^ к  при Києво-Печерської.^ монастирі та створив 
Ккво-М огилянську колегію. З 1701 р. - академія (за новими даними - з 1670 р.).*’ 
З ^ у го ї половини ХУШ ст. вона була відомим в усій Єврокіі цекпром освіти та 
янЕи, іцо давав вихованцям кпироку та всебічку освіту. З вихованців академії 
ийш ло багато визначних діячів української культури: філософ і ішсьменник 
Г Сковорода, композкггори М. Березовський, А. Ведель, адхітектор І. Григоровин- 
Барськнй, історики М. Берлинськсий, Д. Бантиш-Каменський, засновник 
Сюв'яно-греко-латинської академіїу Москві С. Полоцький та ін  У бібліотеці, що 
ви ховувала близько 10 тис. томів, ірацю вав М. В. Ломоносов.

265



Будівля Києво-Могилянської академії збереглась до нашого часу, вона за
жила новим життям; в ній відїфито національний університет "Києво-Могл- 
линська академія". На фасаді встановлено меморіальні дошки на честь М, В. Ло- 
моносова, Г. С. Сковороди, Г. Гулевичівни, П. Могили.

Під впливом Київської академії ^ л о  відкрито середні навчальні заклади - 
колегії (колегіуми) в Чернігові (1700), Харкові (1727) та Переяславі (1738), що 
також мали широку освітню програму. Первісні % дівлі колегіумів не збереглись, 
лише у Чернігові в 1952-1954 рр. будинок колегіум  %ло реставровано у 
первісному вигляді, якому властиві риси українського бароко. На місці 
Х ^ківсью го колегутлу в 1974 р. встановлено паїи'ятну стелу із зображенням 
Г. Сковороди, який викладав у ньому з 1759 до 1769 рр, (з перервами) ігіїтшу 
та катехізис (етику).

Переяславський колегіум розміщувався ш  території Вознесенського мона
стиря спочатку в дерев'яних корпусах. Після пожежі 1748 р. було збудошно но
ве кам'яне приміщення для колегіуму (1753-1757), що збереглось до нашого часу 
і є пам'яткою архітектури XVIII ст. У 1972 р. в одній з кімнат відтворено іш ер'ф  
класу поетики колегіуму, де викладав визначний філософ і  поет Григорій Ско
ворода Серед випускників колегіуь^ можна назвати вченого-славіста, письмен- 
ішка та перекладача Осипа Бодянського, вчєного-філолога, одного з організаторів 
Київської громади Павла Житецького та ін,

У  першій чверті Х Ж  ст. в Україні з'явились вищі навчальні заклади, що 
об'еднували гімназичний та універсигетський турси - Волинський ліцей у Кре- 
меіпц (1803), Рішельєвський ліцей в Одесі (1817, в 1865 р. перетворено на Ново
російський уігіверсигет), гімназія вішщх н^чсу Ніжині (1820, з 1875 р. - Історн- 
ко-філологічний інститут ім. існязя Безбородька), що зробили значний внесок у 
розвиток нгуки та культури Утраїни.

Різнобічішх спеціалістів для народного господарства, а таїюж для іщуковоі 
діяльності в Східній Укршні в XIX ст. готували університети: Харківський (засно
вано 1805 р ), Кійвський - під офіїцйною назвою "Університет св. Володимира' 
(1834), Новоросійський (1865), інститути: Гзухівський учительський (1874), 
Кишський політехнічний (1898), Вище гірниче училище в Катеринославі (1899), 
Хщжівський ветеринарний (1873). На західноутраїнських землях іфацювали 
випц та середні навчальні заклади і, перш за все, найдавніший Львівський універ- 
сигег (1661), Реальна торговельна (1817) та Технічна (1844) академії - також \  
Львові, Чернівецький ліцей (1826, з 1875 -універсигєт) та ін.

Середню освіту учні отримували в гімназіях, яких у 50-х рр. XIX ст. було ли
ше 19, а в 90-х рр. - вже ПР.'" Вони ^ л и  в усіх губернських містах і в багатьох 
повітових. Найбільшою популярністю за рівнем знань користувались: 1-а та П-а 
чоловічі класичні гімназії в Києві, Житомирська, Новгород-Сіверська, 
Х ^ківська, Кам'янець-Подільська, Сімферопольська, Немирівська та ін. Май
же всі будинки колишніх гімназій ісгують у  реставрованому вигляді й сьогодві 
але функції їх змінювались.
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Нзетальні заклади різного типу н а^ли  собі слави іменами визначних вчених, 
£3 викладали в їх стінах, а також учнів, які отримали в них підготовку. Значну 
ітзьтурно-просвітницьку діяльність проводили театри, народні будинки, музеї 
50*3. у  своїй більшості споруди навчальних, наукових, культурно-освітніх за
п ал ів  будувались за проектами відомих архітекторів (О. та В. Беретті, М. Беке- 
зс«а. В, Величка, М. Тіхменева, А, Руски та ін.), відзначались високими ?у- 
жзжніми якостями й тому збереглись до нашого часу. Вони є пам'ятками як 
і^иітекіури, так і історії, зважаючи на той вклад, що вони внесли до світової 
л і^тбиині культури та знань.

Центрами ножової діяльності в XIX та на почапу XX ст. були університети 
•з ліцеї, а з листопада 1918 р. ці функції отримала Академія 'йфаїни. Ме
жувальна дошка, встановлена в 1994 р. на будинку колишнього Українсьюго на- 
тмвого товариства в Києві по вул. Ярославів Вал, 36, сповіїдає, що в ньоь^ 
Г" листопада 1918 р. віабулись установчі збори Академії наук України при уряді 
Е ж а  Скоропадського . 11 Комісії, інститути, віддали розміщувались за різними 
Ефесами, ^дин ки  всі збереглись до нашого часу (вул. Володнмцрська, 35, 55, 
5", Бульвщ) Шевченка, 14,18 та ін.). На головній установі - Президії Академії на
ук встановлено меморіальні дошки на честь видатних учених, які були в різний 
час іфезвденгами АН: В. І. Вернадського, В. І. Липського, Д. К  Заболотного,
0  О. Богомольця, О. В. Палладіна (1977, ск. І. Малакова). У 1993 р. відновлено 
пфаведливість щодо замовчуваних протягом довгого часу імен ще двох прези- 
ж ш ів - М. П. Василенка та О. І. Левицького, їм тзіеож встановлено меморіальні 
■««■» (ск. В. Приходько).

Пам'ять про видатних діячів н^тш , життєвий та творчий шлях яких пов'язано 
: І-кратною, свято шанує нщгад.

Відомо, що до революції 1917 р. пам'ятники спорудяувались переважно 
вфшшним особам - царям, міністрам, військовим і політичним діячам. Пам'ятни- 
іж діячам н^чси та культури встановлювались одиницями й лише за клопотанням 
гзсчидськості, зі збором коштів з населення.

ІДкавий факт, що ще в 1869 р. на І Археологічному з'їзді в Москві М. П. По- 
тдаін у своїй доповіді порушив питання про відіфш тя пам’ятників М. В. Ломоно- 
лау . О. С. Пушкіну, "діакону Івану Федорову, першому типографщику",
1  Хмельницькому - "на одній з київських площ", в Києві також - "першому літо- 
ік ш о  нашому Нестору".’̂  І пізніше це питання поставало перед різними гро- 
яисьЕИми та науковими установами.

Пам'ятники діячам н^ж и та культури в містах України з'явились здебільшого 
■ гтлпі XIX ст. Вони створювались до якоїсь знаменної дати чи на честь велию- 

діячів. За іфоектом скульптора Б. Едуардса споруджено пам'ятники 
і : інженеру О. Полю - в 1891 р. в Кривої^ Розі, славісту, іфофесору В. Гри- 

гротачу - в 1892 р. в Єлисавєтіраді (тепер Кіровоград), лікареві Є. Андрієвсько- 
зеу - в 1896 р. в Одесі на Куяльницьиому лимані.'* У м. Алупці в Криму в 1905 р. 
ясруджено пам'ятник лікареві О. Боброву, ініціаторч' створення кістювотуберку- 
зьсгшого санаторію (ск А. Матвеєв).
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у  1905 р. на кошти прогресивної громадсью сіі в Харкові за ескізами сіульп- 
тора І. А вдреолепі та ^хітектора О. Бекетова відкрито пам'ятник громадсько
му діячеві та вченому, одному з ініціаторів заснування Харківського університе
ту В. Н. Каразіну. Спочатіу його встановили по вул. Ушверситетській навпроти 
університету, але в 1958 р. перенесли до скверу перед новим навчальним корпу'- 
сом університету на площу ім. Дзержинського.“

М а^тв, найбільше пам'ятників у дореволюційний час встановлювалось 
російсьгаму поету О. С. ІІушкіщ? та письменншу М. В. Гоголю. В Україні 
пам'ять іфо них увічнено в пам'ятниках: О. С. Пушкіну: в Одесі (1889, ск. Ж. По- 
лонська. арх. X. Васильєв), в Києві (1899, ск  Р. Бах, на кошти викладачів і учнів 
Києю-Печерсьної гімназії), в Харкові (1904, ск. Б. Дцуардс), в Катеринославі (те
пер Дніпропетровськ, 1901, ск. І. Гінцбург); М. В. Гоголю: в Ніжині (1881, ск  
П. Забіла), Харкові (1909, ск  Б. Дцуардс), Полтаві (1914, с к  Л. Позен, встановле
но лише в 1934 р.). Великих Сорочинцях (1911, ск  І. Гінцбург).

На "справжнє національне свято уі^аїнсьваго народу"“ перетворилось 
відкриття пам'ятника родоначальнику нової української літератури І. П. Котля
ревському в Полтаві (ск. Л. Позен, арх. О. ПІиршов). На відкриття пам'ятника 
31 серпня 1903 р. до Полтави иршхали М. Коцюбинський, Л. Українка, Г. Хтгке- 
вич,П. Мирний, В. Стефаник, О. Пчілка,М . Стгрицькийта ін ." Цю подію в куль
турному житті Полтави вшановує меморіальна дошка, встановлена в 1974 р. на 
фасаді кол. Просвітницького будинку ім. Гоголя по вул. Гоголя, 22. Шану до сво
го зевшяка відтворює напис на постаменті: "Рідний край своєму поетові Іванові 
Котляревському. 1798-1888". Скульптор Л. Позен і зудожник В. Волков - автори 
надмогильного пам'ятника І. П. Котляревському, спорудженого в 1898 р. у  Пол
таві ( нині тут паркім . Влтляревськазго).

Високі художні якості властиві надмогильному погрудд ю корифея української 
сцени М. Л. Кршшвницького у  Харкові, виконаному українським скульптором 
Ф. Балавенським у бронзі в 1914 р. Воно належить до кращих портретних праць 
скульптора та розглядається як пам'ятник ще й тому, що нині 1-е ьгіське кладови
ще перенесено на вул. Пушкінську, 108, а в цьому місці зроблено парк культури 
та відпочишу "Молодіжний". У  ньоьу залишено також пам'ятники на могилах 
інших діячів: поета П. П. Гулака-Артемовського (1865) та художника С. І. Ва
сильківського (1917).'*

Діяльність польських поетів А. Мідкевича та Ю. Словацького в Україні вша
нована пам'ятниками: А  Міцкевичу - в Дрогобичі (1894), Трускавці (1898), Доб- 
ромилі Старосамборсьшго р -іу  (1903); Ю. Словацькому - в Кременщ (1909, ск. 
В. Шимановський).

Царська влада чинила жорстокий опір всім намаганням громадськості спору
дити пам'ятник геніальноіму українському поетові Т. Г. Шевченку. Тому перші 
пам'ятники поету було створено самодіяльними митцями на народні кошти. 
Особливо багато їх  було в містечках і се.лах Західної УкраЗта. Так, у Львівській 
обл. - 5 пам'ятників Шевченкові 1911 та 1914 років спорудження, в Івано- 
Франківській обд -1 1 .“’
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А найперіпий пам'ятник Т. Г. Шевченкові встановлено у 1898 р. у садибі вели
к і  аанувальнжц поета Хрисхини Алчевської, педагога та просвітителя, ор- 
авзатора жіночих недільних шкіл у Харкові (вул. Совнарюомівська, ІЗ).“  Вона 
в к в и л а  м^мурове погруддя Шевченка відомом}' петербурзькому скульптору 
З  Беждемишеву (тепер воно зберігається в Державнокц^ музеї Т. Г, Шевченка в 

к1.

Незважаючи на опір властей, у 1910-1914 рр. громадськості вдалось організу- 
[ чотири конкурси на іфащий іфоекг пам'ятника Кобзареві в Києві. У  ньому 

[ участь кращі мистецькі сили У фаїни - скульптори М. П ^аш ук, Г. Кузне- 
в ч . М. Гаврилко та ін. Але жюрі не загаердило жодного іщоекзу.^'

ІБсля повалення самодержавства в Уіфаїні весною 1917 р. створено Ценг- 
твтьний комітет охорони пам'яток старовини та мистецтва, що вже 23 травня 

р. звернувся до Центральної Ради з нагоди вшанування пам'яті Шевченка - 
жр&тяти музею місце хати в с. Моринці на Черкащині, де народився поет.“

)фядн Центральної Ради, Директорії, Гетьманату неодноразово також ставили 
.шіаиня, пов'язані з охороною шевченківських пам'яток та увічненню пам'яті ве- 
лвого Кобзаря. Воно стояло й перед радянською владою.

У 1918-1920 рр. з'явилось багато тимчасових пам'ятників з нетривких ма- 
те{жалів у різних містах, у тоьу числі в Москві, Петрограді, Києві. Було впоряд- 
х заво  могилу поета в Каневі. Постановою Ради Народних КомісЕфів України від 
ЗО серпня 1925 р. територію навколо могили поета оголошено державним за-
ЛЕШДНИКОМ,̂

Всього Б Україні пам'ять про Шевтанка увічнюють близька 500 пам'ятників, 
іші'жгних знаків, меморіальних дошок, ьузеїв.“  Лише на Львівщині їх  нарахо- 
ігсгься 67, на Івано-Франківщині - 64.“ Серед визначних пам'ятників Ш евченіу 
ю в а  назвати в містах; Полтаві (1926, ск. І. Кавалерідзе), Харкові (1935, ск. 
М  Манізер, арх. Й. Лангбард), Києві, Каневі (обидва 1939, ск. М. Машзер, арх. 
Є  Лаансон), Дшпропєтровську (1959, ск. І. та В. Зноби, арх. Л. Вітвицький), ̂ fy- 
качЕвш (1952, ск. С. Рихва, Є. Дзивдра), Донецьку (1954, ск. М. Вронський, 
О. Олійник, арх В. Шапаренко), Корсуні-Шевченківському (1960, ск. М. Вронсь- 

О. Скобліков), Москві (1964, ск. М. Грицюк, Ю. Синькевич, А. Фуженко, 
дах А. СницарєБ, Ю. Чеканюк), у раді інших міст і сіл. Пам'ятники поету вста- 
звкЕШ) також у Палермо (1951, ск  М. Вронський, О. Олійник, арх В. Гнезіди- 
жжі, у Вінніпезі (1961), Торонто (1961), Ваіпинггоні (1964), Арровпарку поблизу 
Зно-Йорка (1970, с к  В. Бородай, щ)х. А. Ігнащенко), Буснос-А ^есі (1971), Ту
лузі (1971) та Шалбтч:юр-Луеш (1974, ск  О. Скобликов, арх. О. Малиновський). 
УЬюріальиі щ згї Т Г. Шевченка відкрито в Києві (2), Каневі (Музей-заповідник 
я  Тріасовій горі "Могила Шевченка"), с.Ш евченвпве (Літераіурно-меморіаль- 
яшьпєзей).

Cq)eд перших імен, які було увічнено в  пожовгневий період - видатний ук
раїнський просвітитель, філософ, поет, музикант Г. С. Сковорода (1729-1794). У 
І921 р. відбувся контуре на проект пам'ятника Г. Сковороді, у результаті якого 
астановлено монумент у м. Лохвиці на Харківіцині в 1922 р. Автором цього
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пам'ятника з бетону (1922) був скульптор І. Кавалерідзе. У 1972 р. ид^льптуру ре
ставровано - було переведено в брон:̂ ^. У 1976 р. на Конгракювій плопр в Києві 
навпроти будиш^ Києво-Могилянської академії встановлено бронзову статую 
Г. Сковороди (ск. І. Кавалерідзе, арх. В. Гнездилов).

У 1922 р. прийнято рішенЕш про організацію меморіальних саднб-музеїв 
Г. Сковороди в с. Чорвухи Полтавської обл., де він народився, та в с. Пан-Іванівка 
(тепер Сковородинівка) Харківської обл., де він провів останні місяці життя та 
помер.“  У 1926 р. в селі Сковородинівка з ініціатиБИ селян та на їх кошти спору- 
дл®но перший надмогильний пам'ятник Г. Сковороді (керамічне погруддя роботи 
Б. Кротка).27 У 1972 р. іц  пам'ятки бузю відновлено. Заново відб^жто музеї, по
новлено »узейні експозиції. Авторами нового надмогильного пам’ятника були 
Д. Сова, Л. Жуковський. Біля »узеїв у  селах Сковородинівка та Чорнухи вста
новлено пам'ятники (автори - ск. І. Кавалерідзе, М. Каган, арх. В. Гнездилов).

Меморіальні дошки відарито також на будинках, де мешкав Г. Сковорода, - у 
м. Велиюму Бурлуці та м. Бабаях на Харківщині, а також на Ж данках Києво- 
Могилянсьюї академії, де він навчався, та Переяславсьюго колегіуму, де ви
кладав Сковорода.

^ ^ ш н а  - батьківщина багатьох вчених із світовим ім'ям, тут вони вчились, 
жили, працювали, поховані. Місця їх життя та дшльності відзначено пам'ятника
ми, меморіальними дошками, їм відкрито меморіальні музеї та меморіальні 
кімнати.

Визначний вчений-енциклопедист, засновник Московського ушкрситету', 
перший російський академік Петербурзької Академії’ наук М. В. Ломоносов 
(1711-1765) деякий час (1734 р.) працював у бібліотеках Києво-Могилянської ака
демії’ та Києво-Печерської лаври. Про це нагадує меморіальна дошка на фасаді 
академії (1973, ск. І. Зноба). Величний пам'ятник М. В. Ломоносоїу встановле
но в м. Дніпропегровську (1971, ск. О. Ситник, арх В. Положій) біля гірничого 
інституту (юл. Катеринославське вище гірниче училище, засновано у 1899 р ). 
У цьому інституті іфацювали видатні вчеш-хіміки, пам'ять про них увіч
нено в меморіальних дошках (1967); академіки М. О. Павлов, О. М. Терпигорєв, 
М. М. Федоров, Л. Д. Шев'яков, Л. В. Писаджевський, О. М. Динник, В. П. Нікітін, 
інші вчені.

Уіфашський вчений - іфнродознавець, історик, фольклорист і письменник, 
перший ректор універсигету св. Володимира М. О. Максимович (1804-1873) на
родився на зуторі Тимківшцна, поблизу Золотоноші Полтавської туб. (тепер Чер
каська обл.). Вчився в Новгород-Сіверській гімназії, про що сповіщає меморіаль
на дошка (1970). З 1845 р., після виходу у відставку, оселився на 5уторі Михай- 
лова Гора (тепер с. Прохорівка Черкаської обл.), де іфодовяував н^гкощ 
діяльність. У  цьому селі знаходиться і його могила, а також організовано .лігсра- 
турно-меморіальний музей. У вересні 1994 р. на честь 160-річчя від заснування 
Київського універсигету головний корпус його іфикрасився меморіальною до
шкою першом}' ректору університету М. о. Максимовичу (сх  О. Костін, арх 
М. Кислий).
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Досить плідно розвивалась українська у другій половині XIX ст. Вчені 
Х^ківського, Київського, Новоросійського університетів, особливо природничо- 
га напрямі^, зробили ряд н^тювих відкриттів світового значення, віідкрили свої
е т ї о в і  ІШ Ю Л ІІ

Відомий математик академік Петербурзької Академії н ^  О. М. Ляпунов 
1557-1918) у 1885-1902 рр. іфаідовав у Харківському університеті, з 1913 р. 
хжв і іфацював в Одесі. На будинку, де він жив в Одесі (вул. йтроленка, 10), у 
1959 р. встановлено меморіальну доппдг. Біля будинку фЬиш-хімічноіо інсти
туту в Одесі, де іфаідовав О. М. Ляпучіов, у 1957 р. відїриіо пам'ятник (ск. 
і  Лсмикіна, арх. В. Мусаров). Поховано його в Одесі, в 1956 р. встановлено над- 
.-робок на його могшй.

Знгпшй вплив на розвиток хімічних досліджень в Уіфаїні мала ножова 
дальність великого російського хіміка Д. І. Менделєєва (1834-1907), У 1869 р. 
ю  відкрив один з основтшх законів природознавства - періодичний закон 
кайчних елементів. А початок його трудової діяльності відноситься до Сімфе- 
зяольської гімназії та Кшельєвського ліцею в Одесі, де він викладав. Цей 

у біографії Д. І Менделєєва увічнюють меморіальні дошки (1978, 1984). У 
Маріуполі, Сєвєродонецьку та Черкасах йому встановлено пам'ятники 

1952.1957,1975).

Засновник російської фізіологічної школи І. М. Сеченов (1829-1905) у 
і5*5-1891 рр. працював у Новоросійському університеті пpoфecq)oм фізіології, 

це сповіщає меморіальна дошка (1959).

Життя одного з основоположників порівняльної патології, еволюційної 
аю ріології та мікробіології І. І. Мечникова (1845-1916) тісно пов'язано з Ук- 
аввкж). Він и^юдився в с. Іванівці (тепер Мечникове Куп'янського р-ну) на 
Харківщині. Тепер у цьому селі на його честь споюджено пам'ятний знак. Ме- 
ш ральна дошка на будинідг Харківського університету (вул. Університетська, 
1-1 сповіщає, що в 1862-1864 рр, тут "вчився великий вчений 1.1. Мєчниюв". У 
1іб"-1882 рр. він працював спочатку доцентом, а потім професором зоології та 
крвн яльн ої анатомії в Новоросійсьюму універсигеті в Одесі. У 1886 р. разом з 
асріологом  М. Ф. Гамалією Мечнишзв створив в Одесі першу в Росії та другу в 
з о і  бактеріологічну станцію для щеплення проти скаг̂ г.“  Будинок її зберігся 
ц? нього часу, меморіальна дошка по вул. Льва Толстого, 4, сповіщає про цю 

І (1959). Інша дошка (1956) розповідає, що мешкав 1.1. Мєчниюв в Одесі 
. Пастера, 36. Пам'ятник йому споруджено в 1975 р. у м. Днїїфопетровсьїу 

к р ед  лікарнею, що носить його ім 'я (ск. Г. Левчук, С. Огій, арх. П. Нірівберг).

Багато років життя та багатогранної діяльності видатного хірурга, педагога та 
т^ошдського діяча М. І. Пирогова (1810-1881) пройшло в УкраМ. Полум'яний 
■ д р от батьківщини, він залишив служ ^ в Петербурзькій медию-хірургічній 

і в 1854 р. разом з багатьма лікарями та сестрами-жалібницями відбув до 
де в тяжких умовах війни лікував поранених і робив операції як у госігіта- 

1ИТ влаштованих у Сімферополі та Севастополі, так часто й  на полях бош. У іт - 
хгсаш  "Оборона Севастополя 1854-1855 рр." в одній з ніш встановлено його
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мармурове погруддя. Діяльність М. І. Пнрогава на посту попечителя Одеського 
та Київського навчальних округів і поеднання її з літуванням хворих відбито в 
меморіальних дошках, встановлених в Одесі (вул. Пастера, 5; 1965 р.) та Києві 
(Бульвар Шевченка, 14; 1973 р ). У березні 1861 р. М. І. Пирогов остаточно осе
лився у придбаному ним маетту в с. Вишні на Вінниччині ( тепер село Пирогове 
входить до складу Вінниці). Тут він займався громадською діятьністю (виконував 
обов'язки міфового посередника)”  літував хворих у своїй лікарні в маєгіу, кон
сультував їх  у шкарні у Вінниці, писав наукові іфаці.

Вшано^гючи гуманну даяльнісгь видатного хірурга М. І. Піфогова й у зв'язку 
з 100-річчям від дня його народякння. Подільське губернське земство 27 березня 
1910 р. звернулось з проханням до громадськості про збір коштів на %дівшщгво 
лікарні та пам'ятника на честь М. І. Пирогова в місті Віїшиці, де пройшли останні 
20 років його життя. 15 Пам'ятник за іфоекгом ск. І. Крестовського ^ л о  споруд
жено біля лікарні в 1911 р.

У 1947 р. з метою увічнення пам'яті вченого, засновника військово-польової 
хірургії М. І. Пирогова в колишньому ш єт іу  організовано меморіальний музей. 
Державними органами вжито заходів іцодо збереження набальзамованого тіла 
М. І. Пирогова, іцо знаждиться в склені церкви, по% ю ваної за 1 км від маепу.’” 
Пам'ятники М. І. Піфогову спорудяоно на території маєтку (1947, ск. І. Крес- 
товський), у  Вінниці (1971, ск. М. Дерегус, Л. Сабанєєва, арх. А. Корнєєв), 
Дніїфопетровсьїу (два - 1953; 1977, ск. В. Щ едрова), Одесі (1965), Луганську 
(1976, ск. І. Овчаренко, В. Орлов, арх. Г. Головченко), Умані Черкаської обд 
(1973, ск. В. Гаврияов), Дубно Рівненської обл. (1956), Софіївці Дніпропетровсь- 
ю ї обл. (1981).

У  клініках Петер%ріу, Москви, Києва, Одеси іфацював інший видатний 
хірург і громадський діяч М. В. Скліфосовський (1836-1904). У с. Яковці щд Пол
тавою зберігся будинок, де він із сім 'ао з 1871 р. відпочивав, а з 1900 р. жив 
постійно. Тут же його й поховано.“ У 1967 р. на могилі встановлено гранітну 
плиту. У  Полтаві перед будинком колишньої земської лікарні (вул. Шевченка, 23), 
де він оперував хворих, а тепер обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовсь- 
юго в 1979 р. встановлено бронзове погруддя вченого на постаменті з червоного 
граніту (ск. А, Чернецький). Напис їш постаменті свідчить: "М. В. Скліфосовсь
кий. Від хірургів Радянської України і вдячних полтавців". Меморіальну дошку 
М. В. Скліфосовсьиому встановлено в Одесі на будинку ценірального входу до 
лікадні (вуя Пастера, 5), де він іфацював у  1859-1870 рр. (1965). У цій же 
лікадні, але раніше (1856-1858 рр.), працював М. І. Пирогов.

На Полтавщині починав свій шлях у перший президент ВАСГШЛ, ака
демік АН СРСР та один з перших академіків АН України (1929) М. І. Вавілов 
(1887-1943). У  1910 р. він, студент Московського сільськогосподарського інсти
туту, прождив практику на Полтавському дослідному по лі. Меморіальна дошка, 
встановлена в 1977 р. на головному вході до Полтавської сіггьськогосподадськюї 
станції (вул. Шведська, 86), цш ує вислів М. І. Вавілова про значення станції в йо
го ж и лі; "Особисто для мене дослідне поле, весь його колектив дав імпульс для 
всієї подальшої роботи, дав віру в агрономічну роботу".“
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Першому президешу Академії ищгк України, відомому геохімі*у, засновниї5‘' 
зогеохімії, радіогеології В. І. Вернадському (1863-1945) в Києві в Академмістєл- 
и г  на іф . Вернадсьгого в 1981 р. споруджено пам'ятаик (ск. О. Скобліков, арх. 
А. Ігнащенко), а на будиніу Президії АН України в 1963 р. (заміна, 1977 р.) вста- 
кязен о  меморіальну донну. З 1913 р. протягом ЗО років він виЬіджав на літні 
шсяш до с. Шишаків Полтавської губернії, де купив собі ділянку землі та влаш
тував маєток. У Шишаках, за твердженням В. І. Вернадсьюго, у нього задодн- 
зссь вчення про живу речовину та біосферу, що він обгрунтував у своїй кла- 
.з чиій щ»аці" Биохимическая энергия Земли" Тепер тут меморіальний музей 
узсяого.

Пам'ять про іншого президента АН України (1928-1929 рр ), заснов- 
ж а  вітчизняної школи еиідеміопогії, академіка АН України Д. К. Заболотною 
П366-1929) увічнює меморіальна дошка на будиніу Презцції АН Ь ^аїн и  (1960, 
заш ва 1977), а таю ж  на будинку заснованого ним у Києві Інституту мікробіології 
таепідеміояогії та  вул Великій Житовяирській, 28 (1955, заміна 1973). Пам'яг- 
я т  знак на честь вченого встановлено в 1981 р. у Києві на території нового 
■зраусу Інституту мікробіології та вірусології АН України ім. Д. К. З^олотного 

Академіка Заболотного, 2 6 ) (ск. Г. Хусід, арх. А. Ігнащенко). Меморіальні 
.ХЯІ5Н встановлено в Одесі та  будинку університету, де вчився Д. К. Заболот- 
и й  (1959) та медичного інституту, де він був ректором (1969, щгл. Мечникова, 2). 
У 1920 р. він організував при ньозяу першу в світі кафедру епідеміології.^

У селі Чеботадці (тепер Заболотне) та Вінниччині зберігся будинок, де наро- 
[ вчений. Протягом усього життя він навідувався до рідних, у селі іюжо- 
його дружину, а також за заповітом і самого Д. К. Заболотного в грудні 

р. У цьому ж  році Постановою уряду Укрщни з метою увічнення пам'яті 
»ж ю го село Чеботарка перейменовано та Заболотне. На будинку, де він меш- 
я я . встановлено меморіальну дошку, а в самому будинку створено меморіаль- 
шш музей, у  1933 р. на могилі Д  К. Заболотного встановлено надгробок. У 
х и тр і с. Заболотного височить бронзове погруддя вченого (1966, ск Г. Хусід).

А ось про життєвий та нитковий шлях видатного уіфаїнськюго ботаніка, та- 
к к  академіка АН України та президента (1922-1928) В. І. Липсьіззго (1863-1937) 
згад у є лише одна меморіальна дошка на ^динку Презіщії АН Уіфаїни. Майже 
юе життя вченого пройшло в Україні. Він народився в с. Самострілах на Волині, 
ж тячі та юнацькі роки пройшли в Житомирі, де він закінчив місцеву чоловічу 
гімназію. До цього часу зберігся одноповерховий будинок на іул. Перемоги, 80 
.вш . Вільська), де В. І. Липськнй жив з батьками у Житомирі.“  Вчився та пра- 
ж к ав  в університеті св. Володимщіа в Києві, тзніш е - директор Ботанічного са
ду Академії наук, академік та президент АН Укфаїни, з 1928 р. - в Одесі, де він 
ж ю нував обов'язки директора Ботанічного саду. В Одесі він і помер. У 1988 р., 
х а н  ботанічна громадськість країни відзначала 125-річчя від дня нщюдження 
З  L Лнпського, президія АН України порушила іштання про встановлення ме
жувальних дошоку Житомирі та Одесі, де жив вчений, та пам’ятника та його мо-
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На жаль, до цього часу не увічнено в пам'ятках ім'я видатного українського ге
олога, одного з ф^'ндагорів Академії нгук Украши й одного з перших академіків 
АН к р а їн и  (1919) П. А. Тутковського (1858-1930). Він з успіш м закінчив Жито- 
мирсьіу гімназію, в 1909-1913 рр. був віце-головою Товариства досліцників Во
лині. Неодноразово порушувалось питання про увічнення пам 'яіі П. А. Тутковсь
кого в Житоміфі та КиєвР, але до цього часу нічого не зроблено.

У другій половині XIX - на почапу XX ст. в Уїрайгі широюго розвит*у набу
ли гуманітарні нгуки. Всім ішні відомі імена істориків М. І. Костомарова, 
М. П. Драгоманова, О. М. Лазаревського, І. П. Новицького, О. Я. Єфименю,
О. 1. Левицького, В. С. Іконникова, В. Б. Антоновича, Д  І. Баталія, М. С. Гру- 
шевського та ін. Але майже всі вони не увічнені меморіальними дошками. Збе
реглись могили: визначного вченого, дослідника історії та заселення Слобідської 
Уїфаїни, академіка АН Угфаїни Д. І. Баталія у Харкові (1932, ск. Е. Блох); 
спеціаліста з питань соціально-економічної історії Лівобережної України ХУП- 
ХУШ ст. О. М. Лазаревського в с. Шевченковому на Сумщині (1902); автора відо
мого твору "Історія українського народу" (1906), першої жінки в Росії, яка отри
мала науковий ступінь доктора ісгорн Х ^ківського універсигеїу О. Я  Єфимен- 
ко в с. Революційноіку на Харківщині (1918, нам. 1976) та ін.

Трагічна доля видатного українського вченого, академіка АН України 
М. С. Грушевського (1866-1934), ім 'я якого на тривалий час було викреслено з на
укового обігу або згадувалось дише з негативними оцінками. Його поховано в 
Києві на Байювоьу кладовищі в 1934 р. Пам'ятник споруджено в 1937 р. за про
ектом скульгпора І. Макогона, адхітектора В. Кричевського. Це % в перший зара- 
дянсьгого часу меморіальний пам'ятник вченому, вгпотовлений у граніті.®’ Ниві 
йому споруджуються пам'яггшки в різних містах 'йраїни. У  будинку по в>'д 
Панькгвсьісій, 9, у Києві, де він жив останні роки, відкривається меморіальний ̂ -  
динок - їгузей. У жовтні 1991 р. на будинку по вул. Володимирській, 35, де в 
1927-1934 рр. розташовувалися установи історичної секгцї ВЗАН, якими керував 
М. С. Грушевський, на його честь встановлено меморіальщ^ дошку (ск. Г. Пус- 
товійт). На честь 130-річчя від дня надоджеїшя видатного вченого (1996) %дииок 
Київського університеїу прикрашено бронзовою меморіального дошкою (автори 
- ск. І. Магогон, адх. А. Ігаащеюоо). У столшгі Україїш планується спорудження 
пам'ятника першок^ Президенту Української Нгродної Республіки М. С. Гру- 
шевському. В оголошеному коніуфсі на проект пам'ятника здохли  перемогу 
сгульгггор В. Чепелик та архітектор М. Кислий.

Іменем видатного уіраїнського вченого, громадсьюго діяча та пнсьмешш- 
ка М. П. Драгоманова (1841-1895) названо Кшшський педагогічний інститут (те
пер педатогічгпій уггіверсіпет). М еморіальї^ доїшіу встановлено на головної^ 
ш ріусі педагогічного університеїу, де він навчався та працював у 1859-1876 рр. 
Відомий вчений - історик, дослідник історії Київсьюї Русі, академік АН СРСР 
Б. Д  Греков (1882-1953) народився в м. Міфгороді Полгавсьюї обл. Про це 
сповіщає меморіальна догпка на ^динку, що зберігся. У 1952 р. у Миргороді 
встановлено пам'ятник Б. Д. Трекову (ск. В. Сухегпсо, арх. В Чопеглю).
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у  м. Дніїфопетровську понад 35 років жив і іфахцовав вчений - історик, ар- 
*EE:r; етнограф, дослідник історії запорозького козацтва, фольклорист, ака- 

АН Уіфаїнн (з 1929 р.) Д. І. Яворшщький (1855-1940). Він працював у 
jEmponerpoBCbKOMj' університеті й одночасно завідував музеєм сгарожитностей 
їггерннославської губернн (тепер ДЕНпропетровський історичний музей ім. ака- 
ж м за  Д  І. Яворницького), для якого зібрав унікальну колекцію пам'яток ко- 
’яталпгг) періоду. Поруч 3 музєєм знаходигься могила вченого. А %динок, де він 
ЛЕЗ усе своє життя (плопи Шевченка, 5), у 1964 р. оголошено державним будин- 
лш  - музеєм Д. І. Яворницького.

імена видатних уіфаїнських вчених радянського часу увічнено меморіаль- 
■ ■ я  дошками на будиніах, де ю ни працювали та жили, в багатьох знихила- 
жасжано меморіальні музеї-квартири та кабінети Так, у Києві відкрито ме- 
ш рйльні музеї - кабінети академіків: Є. О. Пагона - в ^динку Інституту елекг- 
рзм рю вання НАН України (щ^л. Горького, 69), О. В. Палладіна - в будиніу 
ІЕллуїу біохіми НАН Укршни (вул. Леонговича, 9), О. О. Богомольця - в ^ди н - 
щ  Інл  иіуту фізіології НАН Украйш (вул Академіка Богомольця, 4), В. М. Г;ц:̂ ш- 

-  в  одному з корпусів Інституту кібернетики НАН України (пр. Академіка 
Гюішова, 20), Р. Є. Кавецького - в Інституті проблем онкології НАН України (і^'л. 
Злсжлжівська, 45), Л. В. Писаржевького, О. І. Бродсьвого, В. А. Ройтера - в бу
л к у  Інституту фізичної хімії НАН З ^ а їн и  (пр. Н ^ки , 31), А. І. Кііфіанова - в 
ЇЕ .ипу іі  органічної хімії (вул. Мурманська, 5), О. І. Коломийченка - в Інстшуті 
дш аріш ології (вул Зоологічна, 3) та ін.

У Хщжові на Московському проспекті, 142, знаходиться Інститут рослик- 
, селекції та генетики ім. В. Я. Юр'єва. Засновником і діфектором його був 

: АН УРСР, двічі Герой Соціалістичної Праці В. Я. Юр'єв (1879-1962). У 
івго іабш еті влаштовано меморіальний музей. Му^зей видатного хірурга, онкотю- 
3 , академіка АМН О. В. Мельникова (1889-1958) знаждигься в Українсьюму 
^ьдіпшорадіологічномз' та онкологічному інституті, де він працював.

І^ротягом20 років (1936-1956) відомий український офтальмолог і хірурі; ака- 
л м ж  АН України, Герой Соціалістичної Праці В. П. Філатов (1875-1956) очолю- 
шл » Одесі Інстшут очних хвороб (нині всесвітньо відомий Н^даово-дослідний 
л . і я іут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова). Тепер в одній з 

інституту (Пролетарський бульвар, 49/51) створено меморіальний музей 
по. Перед будинком інституту в 1957 р. встановлено пам'ятник В. П. Філа- 
(ск. О. Ковальов).

У с. Млієві Черкаської обд. організовано меморіальний музей вченого, помс
та шіодовода Л. П. Симиренка (1855-1920) у створеній ним н^жово- 

* с л д н ій  станції садівництва та плодоовочівництва, а в Херсонській обл в Ас- 
и тШ о в ій  на території науково-дослідного Інституту тваринництва степових 
■ йш гв ім. М. Ф. Іванова в 1979 р. створено меморіальний музей засновника 
ястЕтуїу, академіка ВАСГШЛ М Ф. Іванова.

Меморіальні музеї іфім того, що зберігають меморіальні речі, доіумеш и, 
-і̂ аві видатних представників науки та гультури, проводять ще й велиіу н^коет.
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виховну та пропагандистську роботу.

У  післяБОЄнний період у різних містах республіки увічнено меморіальниш< 
дошками будинки, позв'язані з проживанням і н^ковою  діяльністю ук
раїнських вчених В. М. Баїупя, О. І. Білецького, І. К. Білодіда, О. І. Бродсьного, 
Л. А. Булаховського, П. М. Буднікова, К. Г. Воблого, Л. В. Громапгевсьшзго, 
О. М. ^ ^ н и к a , В. Г. Дроботька, А. В. Думанського, О. І. ^fyшeчкiвa, В. М. Івано 
ва, А. І. Кііфіанова, С. П. Корольова, М. В. Корноухова, М. В. Крилова, 
А, Ю. Кримського, В. Є. Лапгеарьова, С. О. Лебедєва, В. М. Маньківського, 
С. І. Навашина, В. П. Образцова, О. Я. Орлова, Є. О. Патона, П. М. Першина, 
Л. В. Писфжввськоіо, В. М. Ремесла, О. О. Сапєгіна, М. М. Сиротінша, 
М. Д. Стражеска, С. І. Суботіна, О. В. Фоміна, М. Г. Холодного, О. П. Чекмарьо- 
ва, Ф. Г. Яновського та ін.

Широко увічнено в Усраші пам'ятні місця, пов'язані з пере^ванням  видатних 
педагогів; К. Д  Ушинського, X. Д. Алчевської, В. Д. Грінченка, С, В. Васильчен- 
ка, А. С. Макаренка, В. О. С^хомлинського та ін.

Дитинство К. Д. Ушинського (1824-1870) щюйшло в Новгороді-Сіверсьюк^, 
де він з успіхом навчався у місцевій гімназії. Будинок її увічнено меморіальною 
дошкою, а перед ним у 1974 р. відкрито пам'ятник визначному педагогу 
(ск. В. Фоменко). Меморіальні дошки в Одесі та Сімферополі також сповіщають 
про його пере%вання в цих містах у зв'язіу з педагогічною діяльністю. Похова
но К  Д. Упшнського в Києві на території Видубицького монастиря, де встановле
но пам'ятник. У  с. Богданівці Сумської обл., де прошпли останні роки його жит
тя, в 1968 р. у пам'ять про нього спорудякно хату та пам'ятник (ск. А. Івченко).

Життя та діяльність педагога-новатора та письменника А. С. Макаренка 
(1888-1939) увічнюють меморіальні дошки та пам'ятники в Києві, Броварах 
Київської обл., Полтаві, Харкові, Долинсьюму Кіровоградської обл., Кременчуці. 
У с. Ковалівці Полтавської обл. на території колишньої трудової колонії 
ім. О. М. Горьюго за постановою урддових органів від 8 квітня 1986 р. створено 
музей-заповіїцшк А. С. М акаренка”

Педагог-іуманіст, член-кореспондент АПН РРФСР, Герой Соціалістюшої 
Праці В. О. Сухомлинський (1917-1970) з 1948 р. до кінця життя викладав і ке
рував Павлиською середньою шюлою, що в Кіровоградській обл. Школа стала 
своєрідною лабораторією педагогічної майстерності для вчителів республіки. 
Після смерті В. О. Сухомлинського школу названо його ім'ям. У 1972 р. у ній 
відіфито педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського, на фасаді бу
динку встановлено меморіальну дошку. На могилі В. О, Сухомлинського - пам'ят
ник роботи ск. О. Скобликова, арх. А. Ігнащенка. Меморіальну дошку видатном}' 
педагогу встановлено також на будш щ  Полтавського педагогічного інститу
ту, де вчився В. О. Сухомлинський.

Свято шанує утфаїнсьБош народ імена видатних письменників, поетів, діячів 
культури та мистецтва. Вище йшлося про відзначення пам’яті Г. С. Сковороди, 
Т. Г. Шевченка, деяких інших діячів у дореволюційний період та перші роки не
залежної України. Цей процес розгорнувся пізвіше й, особливо, в 50-60-х рр.
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‘-■очахк}' впорядковувались могили визначних діячів, приймались рішення про 
юереження садиб, меморіальних ^динків і кімнат, пЬніше широкого поширен
і ї  вй^ло встановлення меморіальних дошок і пам'ятників на їх честь.

Понад 110 пам'ятників, пам'ятних знаків'’" увічнюють життєвий шлях пись- 
жнника, вченого, громадського діяча І. Я. Франка (1856-1916). У 1933 р. на йо- 
® могилі у Львові споруджено величний пам'ятник (ск. С. ЛигБинвнко). У 1962 р. 
у ГЬяові біля університету відкрито ще один пам'ятник І. Франкові (ск. В. Бори- 
ГМ1І, Д. Крвавич, Е. М исьш, В, Одреховський, Я. Чайка, арх. А. Шупяр). Ме- 

■вральні му'зеї І. Я. Франка відвфиго у Львові, Івано-Франківсьїу, в сс. Івана 
Франка та Криворівні

Понад 40 пам'ятних знаків*' споруджено на честь української поетеси та гро- 
к я з ж о ї діячки Лесі Українки (1871-1913). У с. Колодяжному Волинської обл., де 
»тііпнли дитячі роки майбутньої поетеси й пізніше в різні роки вона відпочива- 
ш  в садибі батьків, у  1949 р. відкрито музей-садибу Лесі Українки. Літератуфно- 
в в ^ н а л ь н і музеї видатної поетеси відкрито також у Києві (1962 р.) і Ново- 
:5 *аі-Волинськоь^ (1971 р.). У 1973 р. у  Києві встановлено пам'ятник поетесі ро- 
істж ск. Г. Кальченко, арх. А. Ігнащенка. Скульптуру Лесі Украшки (автор 
Г Кальченко) передано як дар Товариству об'єднаних українських канадців для 
■пзвовж ння у  м. Саскатуні в Канаді.

Вжшачшімуї^шнським письменникам віді^іито літературно-меморіальні музеї: 
і  П. Коїлфєвському - у Полтаві (1952), М. М. Коцюбинському - у Вінниці (1927) 
І Чгрнігсві (1934), Панасу Мирному - у Полтаві (1949), Марко Вовчок - у Немн- 

ВІННИЩ.КОЇ обл. (1957), В. С. Стефаниву - в с. Русово Івано-Франківської обл. 
1*^1), О. Ю. Кобилянській -у  Чернівцях(1944) та ін.

Ім'я нашого видатного земляка М. В. Гоголя (1809-1852), який уособлює, за 
двом академіка Д. С. Лихачова, "живий зв'язок братніх народів - росіян таук- 

а творчість його однаково близька як українському, так і російсьюму 
■ разові, увічнено в багатьох містах Уфаїш і, а  в сс. Великі Сорочинці та Гого- 
т а і на Полтавщині відкрито меморіальні музеї письменника (1951, 1984). У 
ік з г  в 1982 р. на Русанівщ встановлено величний пам'ятник М. В. Гоголю 
а .  О. СюблиЕОв, д>х. К. Сидоров, І. Іванов).

Один з перших літературно-меморіальних музеїв створено в Полтаві. У склад- 
к і  умовах господарсьюї ро:фухи 7 лютого 1922 р. прийнято постанову Раднад- 

України, якою передбачалось увічнення пам'яті російського письмен- 
В Г. Корояенка, який жив і  помер у Полтаві в грудні 1921 р. У ній йшлося 

щ о  спорудження пам'ятника та придбання у властсіь  держави %дишу, де він 
зоЕи щоб організувати там музей.*'

У Криму, де пройшли останні роки життя видатних російських письменників, 
^ггвізовано к^зеї; А. П. Чекова - в Ялті, С. Сергеєва - Ценського - в Аіц^ппі, 
О С Гріна - в  Феодосії та Старому Іфик^^.

Широко відомі імена українських поетів М. Бажана, А. Малишка, М. Рильсь- 
■ гс. В. Сосюри, П. Тичини, письменників О. Бойченка, В, Василевської,
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С. Васильченка, О. Випіні (П. Губенка), П. Воронька, А. Головка, В. Земляка,
І. Кочерги, О. Корнійчука, О. Кзпиленка, П. Куліша, О. Кундзича, В. Кучера, 
І. Ле (Мойсі), І. Микитенка, І. Неходи, С. Олійника, П. Панча, Л. Первомайсько- 
го, Н. Рибака, Ю. Смолича, В. Собка, М. Стельмаха, С. Скляренка, Г. Тютюнни
ка, Ю. Яновського, О. Гончара та ін. На їх честь споруджено пам'ятники, встанов
лено пам'ятні знаки, меморіальні дошки, організовано літературно-меморіальні 
музеї. Відзначено пам'ятниками та меморіальними дошками життя та діяльність 
письменників, які в рвний час творили на західноукраїнських землях, Буковині, 
Прикарпатті; О Гаврилюка, Я. Галана, М. Ірчана, О. Кобилянської, П. Козланю- 
ка, Л. Мгфтовича, О. М ашвія, Ю. Мельничука, М. Павяика, В. Сгефаника, С. Ту- 
дора, Ю. Фєдьковича, Марка Черемшини (І. Семенюка), М. Шашкевича та ін.

Народ вшановує діяльність видатних українських митціб - з^дожників, компо
зиторів, акторів. Про становлення українського професійного театру розповіда
ють меморіальні дошки, встановлені на будинках Національного російського ака
демічного театру ім. Лесі %фаїнки та Державного театру оперети в Києві. Так, 
у юлипшьому театрі Бергоньє з ЗО листопада до кінця 1882 р. та восени 1883 р. 
виступала українська професійна трупа під керівництвом драматурга 
М. Л. Кропивницьвото. Актори вперше грали спектакль "Наталка Полтавка". Ме
моріальну дошку' на фасаді театру ім. Лесі %сраїнки встановлено в 1958 р. Її 
автор - скульптор І. Гончар,

Приміїцення Троїцького народного ^ди ш у ' (тепер Театр оперети) в 1907- 
1917 рр. орендував вцдагний актор і режисер М. К. Садовський для створеного 
ним уіфаїнського доамагичного театру. Це був перший стаціон^ний український 
професійний театр з постійною трупою та різноманітним репертуаром. Про жит
тя та діяльність М. К. Садовського в театрі (він також займав кімнату під житло 
у приміщенні театру) сповіщає меморіальна дошка з бронзовим б^ельєфом ак
тора, встановлена на будинку в 1957 р. (ск. Е. Фрідман, арх. Д  Демидович).

На Єлисавеградщині (тепер Кіровоградська обл.) починалось театральне жит
тя корифеїв українського театру - М. Л. Кроїшвницького, братів Тобілевичів 
(І. К. Карпенка-Карого, П. К. Саксаганськото, М. К. Садовського), М. К. Заиько- 
вецької, М. К. Садовської та ін. Відзначено меморіальними дошками будинки те
атральних споруд в обласному центрі, де виступала театральна трупа М. Л. Кро- 
пивницького. У Кіровограді є пам'ятник М. Л. Кропивницької^ (1968, ск. Е. Кун- 
цевич), меморіальні доіпки встановлено на будинках, де жили М, Л, Кро- 
пивншцкий та І. К. Карпеню-Карий (Тобілевич),

Хутір "Надія", де оселився в останні роки життя І. К. Карпенко-Карий, виз
начний драматург, актор і режисер, став своєрідиою Меккою для театральних 
діячів, де вони збирались, обговорювали творчі плани. У 1956 р. жі рішенням 
урядових органів територію садиби оголошено заповідною. У 1969 р, у  будинку 
відкрито літераіурію-меморіальний музей драматурга, поруч з ним встановлено 
його бронзове погруддя (ск. О. Ковальов, арх. В. Клстін).

Актор і режисер П. К. Саксаганський тривалий час (1912-1940 рр.) жив у 
Києві на Жипянській вул., 96-а. У 1953 р. (заміна в 1972 р.) на будиніу встанов-
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меморіальну дошву, в кімнатах організується меморіальний музей 
П  К- Саксаганського.

Вядагаа українська актриса, перша Народна артистка України М. К, Занько- 
к н а  н а д и л а с ь  у с. Заньки на Чернігівщшгі. Будшок, де хфойшли її дитячі ро
га. йтначено меморіальною дошюю. На інших її помешканнях - у Ніжині та 

також встановлено меморіальні дошки. У Києві відариго меморіальний 
і М. К  Заньковецької, а в Марішсьюму парву культури та відпочинку в 1974 р. 

■птаовлено чудову скульптуру актриси, витвір видатного сіульптора Галини 
£ к№ е н ю .

Великий внесок у розвиток українського ірофесійного театру зробив драма- 
турс театральний та іромадсько-культуршш діяч М. П. Старицький. Будинок у 
¥жтв по вуд Саксаганського, 93, де він мешкав останні б років життя, відзна
чаю  меморіальною дошкою. Меморіальні дошки М. П. Сг^іидькоіу встановле- 
т  тжож на будинках, де він жив - у Полтаві та в с. Петрово Знам'янського р-ну 
І^хяогрздської обл.

кращ і традиції корифеїв української сцени піднесли та іримножили їх 
кслйаонники, видатні у к р ^ с ь к і актори: А. М. Бучма, І. О. Мгр'яненко, 
М. М  Крушельницький, Ю. В. Шумський, Г. П. Юра, Н. М. Ужній та багато 
м—ну На їх честь відкрито меморіальні дошки та пам'ятні знаки.

Глибоко шанують в Уіраіні видатних представників кшомистецгва. Пер- 
н м  с ^ д  них є письменник і кінорежисер, один з засновників радянської кіие- 
ік о ір аф ії О. П. Довженко. Меморіальними дошками відзначено місця його 
и ж н о ст і: у містах Києві, Житомирі, Одесі, Дріпропетровсьіу, Глухові Сумсь- 
гаі обл.. Новій Каховці Херсонської обл., с. .^еськах Полтавської обл У м. Со- 
гшвпіі Чернігівсьиої обл створено літературно-меморіальний музей О. П. Довжен- 
га  У Сосниці та Києві (на території кіностудії здшожніх фільмів) відкрито 
гамятники О. П. Довженко (1974, ск. О. Фужєнко, арх. А  Ігнащенко; 1964, ск  
Л  Козуб, арх. П. Орлов). У 1967 р. кіностудії ^(дожніх фітьмів присвоєно ім'я 
О П- Довженка При ній також створено іі^гзей кіномистецтва.

Відомим кінорежисерам, акторам І. А  Савченву, Д  П. Демуцьїюму, І. П. Ка- 
галерідзе, Л. Ф. Викову, І. В. М ию лаш уіу та іншим встановлено меморіальні до- 
шжж на будинках у Києві, де вони жили або працювали.

Творчість основоположника української класичної музики М  В. Лисенка яв- 
ШЕ собою значний внесок у розвиток світової ьузичної іультури Композитор, 
■анісі; хоровий діфигент, фольклорист, він проводив також велюу викладацьіу 
жбсту. У 1904 р. він відкрив у  Києві музично-драмагичіу школу, з якої вишшю 
'зк аго відомих представників української музичної та театральної культури. У 
ЗСжЕві у ^дш п у, де М. В. Лисенко мешкав у 1894-1912 рр. по і̂ л. Саксагансь- 
юго, 95-6, відкрито меморіальний музей, з 1992 р. тут діє музична вітальня родн- 
ш  Лнсенків. Пам'ятники М. В. Лисешу встановлено в Києві (1965, ск. О. Кова- 
ж св, ф х . В. Гнезділов), с. Гриньках Полтавської обл. (1957) та в с. Срібному 
Чернігівської обл. (1967). Надгробок на його могилі в Києві на Байковому кладо- 

і виконано сіульїітором Ю. Білостоцьким (1939).
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Діяльність продовяувачів кращих творчих традицій М. В. Лисенка та роз
витку національної української музичної іульїури - укршнських композиторів 
К. Г. Сгеценка та М. Д. Леонтовича увічнено пам'ятниками та меморіальними до
шками. У  Києві будинок по Великій Житомирській, 6-а, де жив К. Г. Сте- 
ценко, в м. Білій Церкві будинок колишньої гімназії, де викладав юмпозигор, та 
в с. Вепршу Фастівського р-ну Київської обл., де він оселився шификінці жит
тя, відзначено меморіальними дошками. Пам'ятники К. Г. Стецєшу встановлені 
на могилі композитора в с. Веіфику та в с. Квітках ЧеркасьБЮї обл.

Меморіальними дошками відзначено місця життя та діяльності М. Д. Леонго- 
вича - в Києві, Тульчині та Чукові Вінницької обл. Музей - кв^лиру видатного 
українських) юмпозгаора віщфито в м. Тулетані. На його могилі в с. Марківш 
Теплицьвого р-ну встановлено ш м'ятник (1952). У  цьому ж  селі споруджено 
пам'ятник М. Д  Леонтовичу (1978).

Про життєвий та творчий шлях українських композиторів М. І. Вериківсько- 
го, В. М. Верховинця, Г. Г. Верьовки, П. О. йозицького, В. С. Кбсенка, Л. П. Люд- 
кевича, Б. М. Лятошинського, Г. І. Майбороди, П. І. Майбороди, О. 3. Миньківсь- 
кого, Л. М. Рещщького, О. Н. Сороки, диригентів В. С. Ходьби, С. В. Турчака та 
інших розиовідакпь меморіальні дошки на брцнках, де вони жили або щшцоваїш.

Пам'ять про видатних оперних співаків С. С. Гулака-Артемовського, 
Б. Р. Гмирі, 3. М. Гавдай, М. С. Гришка, М. 1. Лигвиненко-Вольгемут, І. С. Пагор- 
жинського, О. А. Петрусенко та інших втілюють меморіальні дошки на будинках, 
де вони мешкали. На їх могилах встановлено іудожні надгробки.

На найщшцих оперних сценах світу виступала вихованка Львівської консер
ваторії Соломія Крушельницька У своїх численних концертних виступах у 
різних містах країни та за шрдоном вона пропагувала українсьіу народну м уз^ 
щ  На могилі С. А  Крушєдьницькоїу Львові на Личаківськоіи^ кладовищі в 1984 р. 
встановлено високозддожній пам'ятник (ск  Ф. Бриж, арх. Л. Скорик). У с. Білій 
(передмістя Тернополя), де щюйшло дитинство співаяки, відіфито меморіальний 
музей, її ім'я присвоєно Тернопільсьшму музичному училищу та музичній школі 
в м. Львові. Меморіальними дошками відзшчено будшпси у  Львові та Тернополі, 
де проживала співачка.

У пам'ятниках і меморіальних дошках втілено імена відомих живописців, 
аульпторів, архітекторів, майстрів нщ)Одної творчості: І. М. Сошенка, М. К. Пи- 
моненка, М. І. ^^раш ка, О. О. Мурашка, М. О. Врубеля, Г. К. Дядченка, 
Г. П. Світлицького, І. С. Іжакевича, А. Г. Петрицького, В, Г. Кричевського, 
М. П. Пцтценка, В. І  Касіяна, О. О. Шовідгненка, В. І. Заболотного, П. Ф. Альо- 
шива та багатьох ія.

Все своє життя прожила в с. Богдашвці Лготинського р-щ^ на Київіцині само
бутня художниця К. В. Б ід о ї^ , яка навчилась писати та малювати самотужки. Те
пер її ім 'я та полотна відомі далеко за межами України. У  селі в 1977 р. відкрито 
меморіальний музей - садибу та споруджено пам'ятник на її могилі (ск. І. Гонч^, 
арх. Я. Ковбаса). Біля будинку, де вона жида, в 1986 р. встановлено пам'ятник на
родній майстрині (ск І. Білокур).
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^озю ван о  в Укршігі імена представників інших народів, які жили та працю
є ш  Б її містах і селах, примножуючи світову іультурну спадщину. В Миргороді 
ш  Полтавщині, протягом тривалого часу жив грузинський поет, автор "Да- 
т ія н і” Д авид Гураміпшілі (1705-1792), У цьому ш сті йому споруджено 2 пам'ят- 
шжн: один - на його могилі, що тривалий час була невідомою (1949, ск. Я. Раж- 
а іі. та в центрі, перед музеєм Д  Гурамішвілі (1969, ск. А. Німенко, Н. Обежж, 
кх в. Жшулін). Меморіальними дошками відзначено будинки, в яких мешкав 
ореясжкий письменник Шолом-Алейхем (ПІ. Н. Рабинович, 1859-1916) у 
ш і. Білій Церкві та Києві. У Переяславі-Хмельницькому, де вЕфодився письіюнник, 
іргашзовано меморіальний му:»й. У грудні 1997 р. у Києві відкрито пам'ятник 
ПЗажие-Алейхему (ск. В. Медведєв, арх. Ю. Лосицький). Це єдиний у світі 
ш 'я іи и к  видатному єв{Юйсьноі>  ̂ піюьменнику. На Житомирщині відзначено 
ш 'ягн и м н  дошками місця пере^вання французького письменника Оноре де 
Батьзака (1799-1850) у м. Бердичеві та в с. Верховні, де таю ж у палаці організо- 
в в о  музей.

Треба відзначити, що у  корисній сграві вшанування пам'яті визнгнних 
.н ч ів  науки та іультури, спорудженні пам'ятників монументального мистецтва 
ікваж ливіш а роль належить органам державної влади, шо в своїй діяльності 
зіраю ться  на пропозиції громадсьгасгі, ш р ави х  установ, творчих спідок. Во- 
ш  повинні активніше та більш вибагливо викоі^'вати цю роботу, сшфаючись 
жі иові реалії політичного життя державної незалежності Уіраїаи, звільнення 
і  від ідеологічних пут і повернення до історії тисяч незаслужено забутих імен 
.к ч ів  науки та культури. Особливо це стосується хвилі репресій 20-30-х рр., 
4 »еиців 50-х рр., що викреслили зі сторінок іреси  та літератури імена багатьох 
шла\ них українських письмеиників, поетів, вчених, діячів ід'льтури та майстрів 
мяетецгва. Зграз вони знову повертаються до пам'яті народної н  не тільки у ви- 

: спогадів про них, перевидань їх  творів у повному обсязі, а також увічнен- 
їх імен у назвах вулиць, установ, встановленням пам'ятників і меморіальних 

Жіінок. Так, встановлено меморіальні дошки на будинках, де жили та творили ук- 
рашські письменники М. Зеров, А. Кримський, В. Плужник, Г. Косинка, В. Сіус, 
5 та ін., реформатор уіраїнської сцени режисер Л, Курбас, академік
М. П. Кравчук та ін. Робота ця сьогодні значно активщгвалась. Відкриття за- 
ію ^гваних раніше імен, увічнення їх пам'яті сприяють примноженню ма- 
ті^яальної та духовної ідтіьіури.
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ГЛАВА V. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОХОРОНА 
АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ

1. СТАН І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТОК 
АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБХЩУВ^^ННЯ (ретроспективний огляд)

А рхітектурна спадщина - важ лива складова 
культурно-історичЕного надбання

Архітекіурна спадщина є важливою складовою ід^льтурно-ісгоричних над- 
З ^ ш н и  та своєрідною візитною карткою українського народу. Пам'ятки 

щЕкігепури та містобудування - це матеріалізована пам'ять кожного народу. Вони 
■писякденно оточують людину й  у комплексі з природним ландшафтом форму
л а  духовну культуру нації. Архітектурні матеріальні структури іфізь віки несуть 
ф орм ац ію  в  часі та просторі іф о соціально-обумовлену поведішу ліодей та їх 

І про навколишній світ, а також про історичні події, які відбувалися в ми- 
му та відбуваються в сьогоденні розвитку людства. Ця інформація пов'язує 

ргші псжоління, різні епохи, вона складає важ пи^ частину колективної пам'яті 
гхяосу. Тому з часом ціннісної вартості набувають не тільки окремі фхітекгурні 
д сруди певного стилю та високої художньої яю сіі, а й зовнішній вигляд населе- 

і пункту і його компонентів у цілому, що відтворюють особливості розвитку
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певної територп з урахувазпіям історико-культурних традицій і соціально- 
політичних змін. Звичайно, керівна роль у формуванні населених місць, що істо
рично склалися, належить видатним архітектурним спорудам, але рядова забудо
ва створює своєрідну емоційщг п ^зу , життєдайне тло, на якому сприймаються 
пам'ятки архітектури. На практиці архітектурні пам'ятки виступають у широкому 
розумінні і  як комплексні пам'ятки історії та культури, тобто поєднують одночас
но характеристики кільвах видів пам'яток: архітектурних, археологічних, істо
ричних і  мистецьких. Найчастіше і^гстрічасться поєднання творів архітектури та 
містобудування з творами монументального мистецтва.

Традиційна забудова також може мати історичну, естетичну або архітекіурно- 
^ о ж н ю  цінність, особливі містоформуючі якості або створювати своєрідний ан
тропогенний ландшафт у  комплексі з топографічними особливостями рельєфу та 
природного довкілля.

Класифіюіція об'єктів та архітектури містобудування
%відомлвння сутності історико-архітектурної спадщини як складових еле

ментів цілісної щіосторово-функціональної системи населених пунктів привело 
останнім часом до оформлензга поняття "пам'ятки містобудування або урбаністи- 
ки".* Пам'ятками містобудування вважають щіхггекіурш-історичні ансамблі (ло
кальні, струкіурні-містобудівні та іфосторові), історико-містобудівні утворення 
(вулиці, площі, квартали, комплекси, фрагменти історичної за^дови  тощо), істо
ричні міста, садово-парБЮві комішекси, а також комплекси промислових споруд 
Оіфемі пам'ятки архітектури, будь то будинок чи споруда, у  свою чергу, мають 
ряд специфічних ознак і відмінностей, що дозволяють їх  класифіїувахи згідно з 
європейськими стандартами. За відзначеним порядком і відповідною функ
ціональною ознакою до пам'яток архітектури можуть вілдестись житлові, 
адміністрагивні та громадські будинки; промислово-виробничі, військово-обо
ронні, транспортні, інженерні споруди; иончшальні та складські, а також будови 
зв'язку; архітектурні монументи та малі архітектурні форми.^ Класифікація 
архітектурних об'єктів за галузевою спеціалізацією дещо конкретизує їх 
функціональне призндіення. Ішпі конкретні ввдмінносгі визначають безпосеред
ньо ввд об'єктів за певною ознакою. Отже, класифікація об'єктів ^хітєктури та 
містобудування дозволяє досить точно визначити об'єкт дослідження та забезпе
чити йому належне місце в історико-архітекіурній спадщині іараїни.

Визначення стильових напрямків в архітектурі України
У своєму багатовіковому розвитку містобудування та архітектура З'кршнн 

пройшли ті ж  самі стильові етапи світового ^хітекіурного процесу, що й інші 
країни &РОПИ. Так, риси візантійського впливу в давньоруській архітектурі 
прослідковуюгьсяу Х-Ш  ст., романського стилю -у  XII ст., готики - у ХШ-ХУ ст.. 
Ренесансу - у  XVI- поч. XVII ст., бароко - у ХУП-ХУШ ст., класицизму - в кін. 
ХУЛІ- пер. пол ХЕХ ст.; стиль II пол. XIX ст. має умовіц^ назву еклектики; на поч. 
XX ст. утверджується модерн, у 1920-хрр. конструктивізм; у 1920-50-хрр. -стиль 
звоження до інтерпретації класичтшх форм, далі постконструктивізм і, наретші
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жаагфхітекіурнатечія 1980-хрр., в якій зодчі звернулись до традицій архітекту
рі мжвулого, 30iq)eMa, до модерну.̂

Означенню стильових напрямків в архітектурі % раїни й аналізу їх  архітек- 
туртщч рис іфисвячено монографічне дослідження з часів Київської Русі до сьо- 
« т а н «  Ю. Асеєва "Огили в архигекіуре Уіраиньл". Автор розглядає найбільш 
TSD№ об'єкта певних стильових періодів в їх  взаємозв'язку з аналогами світової 
^п гекзури , приділяє значну увагу питанням охорони та реставрації пам'яток 
іс ш еїлури та містобудування на сучасному етапі. Але в основному цю аналітич- 
щ  іфацю іфисБячено лише одноь^ аспекту історії уграїнського зодчества - заво- 
— урностям виникнення та розвину його стильових етапів і  допомагає зро- 

специфіку розвину досліця$ш> архітектурної спадщини Укршни. Адже 
. нитково-дослідних іфаць з історії архітектури та мистепдвознавства ̂ -  

л ^тзася  саме за стильовою ознакою, була присвячена певним пам’яткам окремих 
-JHBB або характеристиці стилів у цшому. На всіх етапах розвитку архітекаура 
’SbjuLTuu завдяки гритаманним їй суто національним рисам мала свої особливості, 
я п  тривалий час протягом XVIII-XIX ст. і першої пол. XX ст. її історія 
ю іїл ю в ал ась  переважно в загальному контексті розвитку культури Російської 
жщй.*

Зяю чапування іроцесу дослідження грхітекіури в Україні (зокрема пам'яток 
а в в н  Київської Русі Х-ХІІ ст.)

Щюцес дослідження архітектури стародавніх споруд в Україні фактично роз- 
) у ХУП ст., хоча у  відомих літописах та інших літературних джерелах і  до- 

: з XV до X V n ст. часто трапляютася згадки про видатні споруди та мн- 
пам'ягЕн домонгольських часів. Одним з першодослідників ьюжиа вва- 

іж фравщузькото військового інженера- картографа Гійома Левассера де Бопяа- 
. який у 30-40-х рр. ХУП ст. служив у польських військах і досліджував тери- 

У^раїни, зокрема Кшв. Він був вражений красою храмів; "Храми Святої 
Софа та СБ. Михайла відбудовано в їх  давньому вигляді. Храм Святої Софії має 
.^яш й фасад і чудовий вигляд, з яісого б боку на нього не глянути''.^ Головними 

Боплана були карти України, що вважанпься одним з найкращих досяг- 
в ь  нотографії ХУП ст., та його "Опис України", що було задумано як пояснен- 
ш  JD а р і, але став самостійним твором, перше видання якого вийшло в Руані у 
й51 р.‘ Оновлене сучасне видання має пфеклад українською мовою, доповнено 
іеш гим  обсягом додатків, коментарів і пояснень з численними шюстрадіями за 
■ ж я к а м и , гравюрами, зробленими відомими художниками ХУІ-ХУШ ст., 
«і|нними по сучасних (Warszawa, 1960. - С. 199) чи давніх (Аи§8Ьш§, 1687. 
- С 121, 168) виданнях. Крім того, зазначене видання ш є  список літфатури 
кзш еькою , шмеїщкою, польською, російсьшю та українською мовша, на який 
ж кш о посилання. Тим ціншше для нас розуміння Бошшіом, щцриклад, що Кшв 
"&в раніше одним із найвідоміїпих міст ЄЬроїш, гро що свідчать залишки старо- 
ш яи".’ Заслуговує на увагу його образне бачешія містобудівної сшуагцї: "Замок 
аняаднгься на узвипппі гори, що височіє над нижнім містом, але над нею (са

зі височіє стфодавггій Киш".®
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Історією мистецтва та іульїури Стародавньої Русі цікавились Афанасій Каль- 
нофойсьиш, Іннокешій Гізель та інші українські історики XVII ст., відтворюва
ли у  малюнках художники. З 1760-х рр. залишилися праці М. В. Ломоносова, 
В. М. Татищева, А. Л. Шльоцера.®

Про ст^одавні пам'ятки в Уіфаїні писали Іреней Фальжовський, Самуїя Ми- 
славський, але цих авторів пам'ятки більше цікавили з релігійної точки зору. Важ
ливе значення для вивчення київської старовини мала діяльність вчителя історії 
та географії Кшвсьиоюо головного н у д н о го  училища М. Ф. Берлінсьного. У 1820 р. 
вийшло друком його "Краткое оігасание Києва", що зараховано до пам'яток істо
ричної думки % раїни. Цей фундаментальний труд цінний не тільки багатою дже
релознавчою базою (стародавні літописи та хроніки, мей^гари, ф хівні документи, 
церковні рукописи), частину якої пізніше було втрачено, а й  свідченнями ангора 
щодо топографії місто^дівної історії та пам'яток давньокиївського центру до йо
го реконструкци.“

Перша серйозна наукова спроба в дослідженні давньоруського мистецтва й 
фхітекзури належить історикам Бороздіїу' та Є^молаєву, архітекторові Масюти- 
ну та  ̂ ож н и к ові Іванову, які організували експедицію й протягом двох років по- 
дорояували по стародавніх містах Росії та 'йсрщни. Ними вперше були обмфяні 
багато архітектурних пам’яток Стародавньої Русі, скопійовані кшвські мозаїки 
тощо.“

На почаиу XIX ст. зростає цікавість до пам’яток давнини й з 20-х років відомі 
прізвища дослідників ЄвгенаБолховіїінова, Кіндрата Лохвицького. З 30-хрр. ба
гато працює над дослідженням старовини Михайло М аксимович, його 
снівіфацівники А. Ставровський та Н. Іванішев. У  1840-1860 рр. розгорнулася 
діяльність С. Крижановського, Л. Похилевича, М. Сементовського та 
І. Срезнєвського, дослідника Києва М. Заіфевського, дослідника Чернігова 
М. М акова. Зокрема, Л. Похилевич досліджував "населенные местности Киев
ской іубернии".“ Хоча вважав, що "Киевская губерния счастливее других на уче
ные исследования своей местности" на свій час, аде ^ в  упевнений у не
обхідності своєї праці: "Полагаю, что труд мой может служить надежным осно
ванием дальнейших разысканий, а приводимые рассказы, как бы ни были мелки 
и подчас ошибочны, не %цут лиш еш  значения и принесут свою долю пользы бу
дущему исторшу весей". Даючи різного плану відомості іфо села, містечка, 
міста Київської губернії, Л. Похилевич не обминав всього, що стосується їх  забу
дови й  окремих споруд, і  тим зробив неоцшгнний внесок у  справу дослідження, 
зокрема, пам'яток фхітектури та містобудування.

Наприкінці XIX ст. дослідження давньоруського мистецтва поповнюються ро
ботами видатного вченого - візантолога Н. Кондакова, який вивчає іш іання про 
зв'язки мистецтва Київсьиої Русі з Візантією, атрибутує сюжети розписів давньо
руських споруд. Згодом роботу Кзндакова продовжували його учні - М. Окунева, 
Є. Редіна та Д. Айналов, який увійшов в історію вже радянського періоду як ви
датний дослідник давньоруського мистецтва.
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Певно саме у спадкоємній зацікавленості дослідників періодом Київської Русі 
т н г а є  специфічність розвипд^ та історіографії архітектурної спадщини 
>имн Адже найбільшу кількість наукових праць чисельних фахівців історії 
«вйгектури і мистецтва присвячено вивченню пам'яток зазначеного періоду і 
^о ц ес  докладного дослідження та грунтовних висновків триває й сьогодні, але 
т  осаові новітніх досягнень в щтхеологічній практиці та реставраційних розроб-

Високий злет художньої культури за часів Київської Русі був зумовлений гли- 
іімимн сотцально-економічними процесами, що на той час від бувалися на землях 
дідних слов'ян - відокремлення ремесла від сільського господарства; виникнен- 
т  та забудова міст як центрів віцюбниціва та торгівлі, розвиток феодальних 
ж ю сн н .

Але адхітекіуру стародавніх слов'ян ми можемо собі лише уявляти, адже тра- 
. я п  дерев'яного будівшщгва сформувалися ще до Київської Русі. І вже на той 
час. воли у Києві з'явилися перші муровані споруди, давньоруські міста являли 
ябш о розвинеш архітектурні організми, а люди були досвідченими будівничими. 
Сутасні дослідження Київської археологічної експедиції Інституту археології 
ЗАН Уііраїни останніх десятиріч збагатили історичну н ^ ту  новими важливими 
^ п тк ах гн  та відкриттявяи стосовно характеру масової, у  більшості саме де- 
да'ян о ї адхітекгури. І це вже не окремі матеріали УІ-УП ст., а цілі комплекси: 

з печами, господарські будівлі, ями. Кераміка, знайдена в них, належить 
! групи корчакських старожитностей, нижній хронологічний рубіж яких сягає 

[ V ст.“ Розкопки засвід'ую ть, що тоді вдували не іцгиземіуваїі землянки 
я  вапівземлянкн з дерева, а добротні, найчастіше двоповерхові будинки, споря- 
тага і різьбленням карнизів, лиштви, коньків, южтнок. Можливо, багато з них яв- 

1 собою справжні шедеври народної гфхітекіури, що вражали сучасників не 
ніж муровані храми та палаци. Зокрема, будівлі на Подолі, ідр їх можна 

[ до XI ст., мали висоту техніїу зрубних конструкцій і свідчать про давні 
ж іівельні традиції. “ Вони відзначилися на іюдальшому розвину мистецтва 
іавсьво ї Русі, що базувалося тоді ш  традиціях давньослов'янського дерев'яного 
ж й н н щ в а  та деиоратикно-ужиткового мистецтва, і, продовжуючи розвиватись, 
и р  Дні .111 в наступні СТОЛІТТЯ у надодне мистецтво. За капітальністю вивчення 
ж и ь г^ с ь к и х  споруд на археологічному підгрунті особливо іюмітна багаторічна 
лвсждшщька робота професора М. Каргера, розпочата в довоєнні роки й продов- 
я в а  у 40-50-х рр. у Києві, Галичі, Переяславі. Зшфема монографію Михайла Ко- 

■ міі нніївича Каргера" Древний Киев" (т. її, 660 сторінок тексту з ілюстраціями) 
жжжячено пам'яткам монументального зодчества Києва Х-ХЇЇІ ст. Більшість з 
—т  автор книш  ігіддав новому ретельному архітекгурно-археологічноьгу 
язсвдженшо. Значну групу пам'яток було відкрито завдяки розкопкам автора. 
З ^ ^ ш н я  будівельної техніки київського зодчества зазначеного періоду дозволи- 
ж  Каргеїу у багатьох випадках уточнити деякі встановлені раніше датування бу- 
ЖЯ-- Він ^фонологічно розчленив усталений до того термін "великокняжої 
«ддіяи кладки", за яким змішувалась техніка, характерна для будов X - поч. XI ст., 
І тохніюю др. пол. XI - поч. ХП ст., із зовсім відмінною від перших двох.
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техшкою кінця ХП - поч. XIII ст. Цікавий висновок, зроблений вченим: "ĵ rccKoe 
зодчество X  в. іфедставлено толью памятниками гражданского, воєнного и цер
ковного зодчества К и є в а " .У  даному дослідженні пам'ятай давнього зодчества 
Києва розглядаються як наШ ільш видатні документи "монументальної історії' 
міста, насамперед, як важливі компоненти містобудування Х-ХІІІ сг. Автор нама
гався показати їх як німих свідків і учасників значних історичних подій, що скла
дають "яскраву, але сповнену внутріппох протиріч історію найстарод авнішої сто
лиці Руської держави".” Тим пояснюється, чоь^ саме Києву надано перевагу не 
тільки Картером, а й Закревським, М. Берлінським, М. Брайчевським. Особливо 
треба згадати І. В. Моргнлевсьюго як відомого історика ^хітекіури , члена-коре- 
споидента Академії архітектури СРСР, Він досліджував пам'ятки давньоруської 
адхігекіури, зокрема. Софійський та Михайлівський собори в Києві, Спасо-Пре- 
ображвнський собор у Чернігові, а також античне будівництво в Ольвії. Його 
праці діуіувались у  книгах "Кшв та його околиця в історії і пам'ятках" (К., 1926); 
"Чернігів і Північне Лівобережжя" (К., 1928). Саме І. В. Моргилевський вперпю 
на виключно н^ковін основі проводив ДОСЛІДЖЕННЯ та обміри пам'яток архітек
тури. Його безпосереднім учнем вважає себе видатний вчений-архітекгурозна- 
вець Ю. С. Асеєв, який найбільше своїх іфаць присвятив вивченню та досліджен
ню фхітекзурних та мистецьких пам'яток періоду Київської Русі.'®

За дослідженням відомих вчених-архітекгорів М. Холостенка та П. Бара- 
новського було іфоблено важливі відЕфигтя в галузі архітектури Стародавньої 
Русі в Чернігоні. Щ оіфавда, іфи дослідженні архітектури давньоруських міст 
здебільшого наголошується на мурованих спорудах і дуже мадо ідеться про 
цивільну архітектуру, про вулиці та площі стародавніх міст із тисячами де
рев'яних споруд, що були переважними в забудові міст, іфо це свідчать вже зга
дані розкопки Київської експедиції НАН України під керівництвом П. Холочка у 
зв'язку з прокладкою траси другої черги Київського метрополітену в центрі ста
родавнього Подоіу. Рештки розкопаної забудови частин вулиць датуються X і 
навіть IX ст. Підсумки цих адхеолоіічних досліджень стадодавнього Києва в 
період з 1963 р. до 1978 р. підведено в колективній монографії "Новое в адхеоло- 
гии Києва", підготовленій фахівцями Інституту фхеології НАН України Серед 
вяжгптих історичних завдань, кожному з яких відведено окреку глаїу, третю 
присвячено питанням характеру масової забудови міста, що гостро дискутуються 
в грхеологічній літературі. У цій главі зроблено висновок про більшість загаль- 
норуських типів забудов, у  тому числі зрубних, серед масової забудови інших 
давньоруських міст. Дослідженню пам'яток монументального зодчества та жсиво- 
пису приділено увагу в четвертій главі монографії, де введено в обіг відкриті 
адхітектурні об'єксш, підведені пщсумки вивчення раду давньокшвських побудов, 
що ігідлнгали архітекіурноадхеологічним розкопкам і раїгіше, але їм дано нову 
інтеріретацію. У п'ятій і шостій главах дано аналіз економічного розвитку Києва 
ХТ-ХТТТ ст. Підтверджено, що одним з важливих показників рівня розвитку міст 
Стадодавньої Русі було будівкпщгво монументальних будов. У  Києві воно поча
лось у першій пощ X ст. і іродовяувалось до поч. ХШ ст. У даний час є відомості 
про 45 монуменгальюіх будов стародавнього Юієва. Найвеличнішим серед них 
залишається для нас Софійський собор, що як і ансамбль ко.лишнього Софійсько-
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:»  жнастиря. Золоті ворота. Кирилівська та Андріївська церкви вгаздить до скла-
Державного архітектурно-історичного заповідника "Софійський музей".”  А 

тиючатковано нгукове вивчення собору ще у 1921 р. професором І. Моргилевсь- 
яші. який іфацював тоді в спеїдальюй вдмісії, очолюваній академікаіш О. Но- 
и ь к и м  та Ф, Шмітом. І. Моргилевський вперше звертав увагу на малюнки гол- 
■■ » ького здгдожника Абрагама ван Вестерфедьда, зроблені ним під час подо

рожі у 1651 р. по Україні.

Фактично, найбільш дослідженим слід вважати саме період Київської Русі.“ 
Ош ак необхідно зау^важити, що більшість праць - досліджень архітектури цього 
крівду присвячено Середньому Подігіпров'ю, хоча архпекзурна творчість була 
шяивреною на той час на всьому терені України. Цей період в її розвипд? на Бу- 
кш ш і, наприклад, висвітлено у праіц Б. Тимощука "Давньоруська Буювина" уже 
1  ниц час.“ Але в цілому на відміну від здавна відомих середньовічних пам'яток 
ІИДДНОЇ Європи "світ давньоруського мистецтва уповно вияскравився лише за 
ш ю ї доби. Оскільки наші сучасні вчені внесли істотні корективи в н ^ к у  про 
л вьо р у ськє мистецтво, яке и  традшцею, що, на жаль, вкоренилася серед за- 
ребжних артолоіів, вважалося лише віщалуженням візантійського".“

Вивчення стильового етапу ХІІІ-ХІУ ст.

У більшості випадків кожний із стильових етанів мав особливо яскравий вияв 
у ияном у історичному регіоні на терені Уфаїни. В ньому концентрувались 
шм'жгки архітекіури відіювігрюго стилю з притаманними йому рисами й особли
востями, Так, якщо пам'ятки Х-ХШ ст. періоду Київської Русі зосереджено пере- 
нжж> в Придніпров'ї, то у ХШ-ХІV ст. найбільш інтенсивно починає розвиватись 
З о д н ь  і безпосередньо м. Луцьк, що в ті часи називають Луцьком Великим.“ Тут 
розгортається велике будівництво та, насамперед, перебудова старих дерев'яних 
«кріцлень. Саме в Луцьіу починається споруджетшя надбрамної башти, що 
ісш ім до мурування, матеріалами, конструкціями, наявністю готичних деталей 
а п в  х^актерною  для башт, збудованих наприкіиці ХШ ст. в інших містах Во- 
т т і  Ю. С. Асеєв зазначений період назвав готичним ет сфхітекіурним стилем. 
Загальних праць, що висвітлювали б тільки його архітектурні пам'ятки, пракгич- 
ш  немає. Але є чимало досліджень, присвячених конкретним пам'яткам Ефхітек- 
ігрв, розміщеним у  таких історичних областях Укршни, як Волинь, Галичина та 
Поділля.

Найстадіші адхітекіурно-мисіецькі пам'ятки Поділля не сягають далі XIV ст., 
їх іЧ)Єяставлено саме замками та дерев'яним народним будівництвом. Так, наїщи- 
ко д , М еджгйізький замок є перехідним типом від зразків ХІП-ХУ ст. з оборон- 
ттги  мурами та баштами до замків-палаццо .“  Організація в Меджибожі цехів і 
зраісів  підносила самосіійнісгь міщан, збітьп^/вала роль & у громадсько- 
жоітнчному та культурному житті. А Святогорський монастир у с. Зимному Во- 
журшир-Волинського р-ну можна вважати зразковим типом оборонних монас- 
і^н в , що біули поширеними на терені України в єноту пізнього середньовіччя. 
Саме з 1460-х рр. тут ведеться бущвницгво ііурованих ^ дібєль, церков, оборон- 
иих стін з баштами.“ Головним видом будівництва в цей період стає оборонне.
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З'явзіяєгься багато міст, де ремісшаси та купці становлять значну силу. Мистецгвс 
розвивається вже не тільки при дворах князів чи в монастирях, але й у скромню: 
житлах талановитих ремісників, руками яких мурувались могутні стіни замків ; 
фортець. Тодіпшя культура починає набувати демократичного характеру. Ма
теріали досліджень архітектурної спадщини цього періоду сконцентровано 
здебільшого в літературі польських авторів, зокрема, у таких виданнях, як 
"Ponmikigeografichiy K tüewstwapolskiegoiinnychkrajow Slowianskich" (W., 1895) 
та "Nashi pamietid" (Krakow, 1911).

У цей час довершеності та досконалості в мурованій архітектурі дійпш) 
%ЦБНИщво замків на території se id  Правобережної України. Вони тривервули 
увагу дослідників у кінці XIX - на поч. XX сг.®

З середини XIX ст. розпочалося активне вивчення Волині і, зоїрема, її 
архітектури. Провідні вчені разом з краєзнавцями-ентузіастами іуріувалися на
вколо церковного історико-грхеопогічного товгриства й особливо Товариства 
дослідників Волині Зокрема, у  1862-1890 рр. значний внесок у формування во- 
линознавства зробили іраіц  А. Братчикова "Материалы для исследования Волын
ской губернии"; М. Трипольського "Исторические исследования о городах, мес
течках и селах Волынской тубернии"; А. Сендульського та М. Гвоздиковського 
"1Иагериалы для нсториш-статнстического отшеания цф квей и  грняюдов Во
лынской епархии". У  1912-1913 рр. Є. Вітге оі^^лікував у Почаєві 25 нарисів під 
загальною назвою "Города Волыни в историческом описании". Бурхливе XX ст 
розпоршпило вихідців з Волині по всьому світу. Для об'еднання ::усиль на терені 
вивчешія історії та культури рідного краю у  1949 р. у Нью-Йорку, Клів.лбнді, Буф
фало, Торонто та Вінніпезі було створено осередки дослідників Волині. А з 1951 р. 
діє у Вінніпезі "Інститут дослідників Волині", що з 1953 р. витаскає нитково-по
пулярний збірник волинознавства ігід назвою "Штоїшс Волині", де знаходять 
шсце матеріали про історнко-архітекіурну спадщину.

З 60-хрр. XX ст. зростає інтерес до окремих об'єктів, хщ)акгерних для означе
ного періоду розвиту ^хітекізф и Уіраїни. Чимало праць Олени Годованюк іфи- 
свячується ДОСЛІДЖЕННЯМ ^хітектури Волині.”

Капітальва праця стосовно дослідження пам’яток архітектури Волині знахо
диться нині у фонді НДІИАМ, виконана під керівництвом О. М. Годованюк. На 
жаль, тільки частково матеріали ц іа  ірац і використано в окремих публікаціях.“

Дослідженню пам'яток архітектури безпосередньо м. Луцька присвячено 
іраіц  Б. Колоска.“

Період натцонального віїфодження сприяє поширенню міжнародних зв'язків. 
У  фондах Національного ь^зею у В ^ш аві нещодавно знайдено П. А. Ричшвим 
"Альбом видів Волині", виконаний Генріхом Пeйq)oм у 50-60-х рр. XIX ст. Крім 
власне здщожнього мистецького значення волинські літографії Г. Пейєра молдтъ 
сл;чуваги важливим джерелом для історичішх досліджень як ландшафтних особ
ливостей та забудови, так і окремих архітектурних споруд, значну чаетш^^ якиху 
настуїші часи ^ л о  або втрачено, або змінено.“
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Кам'янець-Подільський як об'єкт дослідження 
пам'яток архітектури середньовіччя

Наїфикінці 50-х років XX ст. у так званий період "хрущовської відлиги" роз- 
Ш 'яж ся грунтовне фхітекгурно-аржологічне дослідження перлини Подіпьсько- 
ш  іраю - м. Кам'янця-Подільського, відомого своїм замком з десятьма баштами, 
^ л и іа  яких разом з мурами вже в XIV ст. були кам'яними." Найбіньше праць, 
апяязаних з вивченням Кам'янець-Подільського замвд' на базі його досліджень, 
2 жзрено Є. Пламеницькою.”

Особливо активізувалося дослідження Кам'янця у наш час. Це відзначила на- 
Ткж м ф акіична конференція, присвячена проблемам регенераїцї історичної за- 
жжяав- заповідних територій населених пунктів Уіраїни, що проходила в 
Їлс'янщ-Подш.ському в червні 1994 р. Взагалі, з 70-х рр. XX ст. науковці більш 

І та докладно займаються комплексним досігідженням регіонів і оіремих 
А за градацією ступеню збереженості історичної забудови, зоїрема, загаль- 

ям сьхого значення, місто Кам'янець-Подшьський віднесено до вищої каге- 
зирй.® Саме м. Кам'янець-Подільський як об'єкт дослідження х^актерних 
ш 'я г о к  щзхітеїаури середньовіччя сі^^гував прикладом при встановлеіпгі норма- 
тшшх меж охорошшх зон; визначенні містобудівної цінності забудови історико- 
иііііііі І і^рііііігі заповідника; класифікації ландшафту та визначенні цішшх видо- 

зон; складанні реконструкгивішх заходів щодо історико-архітекіурних за- 
I і схем пока:̂ ^̂  можливого використання пам'яток архітектури.’“' О. Пла- 
іфодовжує дослідження міста Кам'яшщ-Подільського, але газд^ззю її 

жгересів є середньовічна заі^дова міста переважно житлового характеру."

Треба зауважити, що досі єдиною фундаментальною тцштею, що висвітлює 
пж ж ові етапи розвипд^ архітектури та містобудуваїшя України з визначенням 
м н и с р них пам'яток відповщішх періодів слід вважати "Нариси історії ^хітек- 

Української РСР" (К., 1957). Попередні та далі перелічені матеріали 
ж - ц тдЕнь архітектурних пам'яток за окремими стильовими ознаками та певни- 
к  зршологічними рамками є відображенням послідовного процесу досліджень 
ря IIІ м ріііії спадщини на сучасному етапі. Процес цей грушусться на вивченні 
асвозявостей розвитту архітектури у певних історичних регіонах з урахуванням 
с .»цжвп-ярхітектурної іцнності як окремих об'єктів, так і ансамблів будівель, а 
аш * . шлнх містобудівних утворень чи населених пунктів різного масштабу та 
ж к м о  ступеню цінносної вартості.

Вивчення особливостей розвитку архітектури Криму, як  
своєрідного історичного регіону України

Окрему строкату, складну та своєрідну картину являє собою архітектура Кри- 
я|с ж зак^ібовано історичну долю краю та особливість етнічного складу насе- 
жшвя. з  ^хітекіурними традиціями місцевого населення - нащадків таврів,

Оіже, найбільш дослідженим, і не тільки з 6015' історико-архітекгурної спад-
ж в н , слід вважати Волинь як один з вищеназваних історичних регіонів України.
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Кам'янець-Подільський як  об'єкт дослідження 
пам'яток архітектури середньовіччя

і 50-х років XX ст. у так званий період "хрущовської відлиги" роз- 
[ ірунговне архітектурно-археологічне дослідження перлини Подільсько- 

т шраю - и. Кам'янця-Подільського, відомого своїм замком з десятьма баштами, 
в с ія н а яких разом з мурами вже в XIV ст. ^ л и  кам'яними.^’ Найбільше праць, 
т а к и х  з вивченням Кам'янець-Подільського зайву на базі його досліджень, 
2 хзреш  Є, ІЬгаменицькою.”

Особливо активізувалося дослідження Кам'янця у наш час. Це відзначила на- 
уясвочграктнчна конференція, присвячена проблемам регенерації історичної за- 
ж ззяк  заповідних територій населених пунктів Уіраїни, що іщоходила в 
Жвт'янщ-Подільсьюму в червні 1994 р. Взагалі, з 70-х рр. XX ст. ногавці більш 

І та доіоіадно займаються комплексним дослідженням регіонів і окремих 
А за градацією ступеню збереякності історичної забудови, зоврема, загаль- 

ого значення, місто Кам'янець-Подільський віднесено до вищої кате- 
Саме м. Кам'янець-Подільський як об'єкт дослідження х^актерних 

ш 'я т о к  ̂ х ітекіури  середньовіччя с;уіував прикладом при встановленні норма- 
^ш внх меж охоронних зон; визначенні містобудівної цінності забудови історико- 
д а ііскіурного заповідника; класифікації ландшафту та ввзнаненні цінних видо- 
■Ех зон; складанні реконструктивних заходів щодо історико-архітекіурних за- 
яж лників і схем показу можливого використання пам'яток архітекіури.”  О. Пла- 
ю я ц ь к а  щюдовнує дослідження міста Кам'янця-Подільського, але гаїуззю  її 
j c speoB є середньовічна забудова міста переважно жигдавого х^акгеру.“

Треба зауважити, що досі единою фундаменгальною працею, що висвітлює 
гж в о в і етапи розвіш у архітектури та містобудування Уіфшни з визначенням 
исакгерних пам'яток відповідних періодів слід вважати "Нариси історії щіхітек- 
іурк ^^аїнської PCP" (К., 1957). Попередні та далі перелічені матеріали 
треті тпкень архітектурних пам'яток за окремими стильовими ознаками та певни- 
ш  ̂ н ологічни м и рамками є відображенням послідовного процесу досліджень 
щ вгекіурної спадщини на сучасному етапі. Процес цей іруш уєгься на вивченні 
ісооливостей розвитву ^хітекгури у певних історичних регіонах з урахуванням 
к д ірнко-архітекіурної цінності як окремих об'єктів, так і ансамблів будівель, а 
-̂ шпж цілих містобудівних утворснь чи населених пунктів різного масштабу та 
ЗЕШОГО ступеню ЦІННОСНОЇ ВЩ)ТОСТІ.

Вивчення особливостей розвитку архітектури Криму, як  
своєрідного історичного регіону України

Оірему строкату, складну та своєрідну картину являє собою архітектура Кри-
де так со ван о  історичну долю краю та особливість етнічного складу насе- 

3 архітектурними традиціями місцевого населення - нащадків таврів,

Отже, найбільш дослідженим, і не тільки з боїу історию-архітекіурної спад-
msL слід вважати Волинь як один з вищеназваних історичних регіонів України.
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скіфів і сщ)матів - пов'язано утворення в ХШ-ХУ ст. у гірських і передгірськи>. 
місцевостях самостійного князівства, що перебувало у сфері іультурного т- 
релігійного впливу Візантії. Вигідне географічне положення Кримсьюго півос
трова та зручні гавані вабили купців і колоністів. З середини ХП ст. сюди 
приїжджають генуезці та візантійці. Через Крим іфолягав пшях вірмен до Ук
раїни. Тісними були їхні зв’язки зі Львовом, Луцьком, Києвом, Кам'янцем- 
Подільським та іншими торговельними центрами.

У 30-х рр. ХПІ ст. до К рго^ прийшли татари, які згодом прийняли іслам і 
культуру сельджуків. Отже, у XV ст. татарська архітектура формується на тра
диціях вірменської та сельдасукської архітектури.

Архітектурну спадпцшу Криму цього періоду представлено у розділі г^хітек- 
тури, підготовленому Г. Н. Логвиним до шеститомного капітального ввдання 
"Історії Українського мистецтва".** До даного видання І. О. Ігнаткіним підготов
лено відповідний розділ з архітектури про поширення стилю класицизл^' у Кри
му, зокрема, у містах Сімферополі та Севастополі.”

Найбільш повно висвітлено процес розвитку ^хітектури Криму від най
давніших часів до сучасності у багагоілюстрованій монографії ".^хитекіура 
^ ы м а", підготовленій Ю. С. Асеєвим та Г. О. Лебедєвим, що вийшла у 1961 р.” 
Я сельн і пам'ятки давньоруського зодчества Криму збереглися завдяки довготри
валим матеріалам, ш;о ними щедро наділений півострів. У  книзі систематизовано 
матеріали ^хітектурної спадщини з VI ст. до н. е. до початку XX ст.

Висвітлення періоду Ренесансу в Україні на прикладі 
характерної забудови Львова ХУІ-ХУІІ ст.

Найхарактерніші об'єкти досліджень певного стилю, як уже відзначалося, 
концентруються в окфемих регіонах.

Так, характерні пам'ятки зодчества України періоду XVI - поч. XVII ст., яким 
притаманні ренесансні риси, зосереджено в забудові м. Львова. Поєднання за
собів італійського вігфодження з місцевими традиціями становить найяскравіпу 
національну ознаку українського мистецтва цього періоду саме на галицьких зем
лях, що на всіх історичних етапах мали досить тісні стосунки з крашами Захігщої 
Європи. Соковита орнаментальна різьба порталів і віконного обрамлення на т.лі 
рустованих стін надавала будівлям різного юризначення однаково мальовничого 
палацового вигляду. Вже з XIV ст. в історичній топографії Львова сталися значні 
зміни. Він перетворився з адміністратавно-політичного княжого центру на торго
вельно-ремісничий. Тоді ж  було запозичено західноєвропейські форми самовря
дування, а водночас і випробувані м ісго^дівні прийоми планування, за якими 
збереглися старі будинки Львова XVI-XVП ст.

Вже на поч. XX ст. ренесансний період розвитку архітектури в Україні знай
шов відображення в розділі "Галиция в ее старине", що Г. І^комський підготував 
у супроводі ним же майстерно виконаних малюкоов до книги "Очерки по истории 
архитектуры ХГУ-ХУІП вв." у 1915 р. Чимало праць, присвячених архітектурі Га
личини цього періоду створив В. Січинський.”
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Особливості ро зв іш у  архігекіури цього періоду в Уіфаїні висвітлювались у 
XX ст. у працях польських дослідників, зоїфема, С. Лози (Loza S. 

АаЛйексі і bndowniczowie w Polsce /  ІП. Slownika ArcMtektow. - Щ 1953).

У 60-х pp. нашого століття Ю. П. Нельговський підготував розділ з архітекіу- 
ш  X  6 -ти темного видання "Історії ув^аїнсьюго мистецтва": "Мистецтво XIV - 
яаявої пол XVn ст." - Т. 2. - К.: УРЕ, 1967. Згодом вийшов історико-Ефхітекіур- 

иаркс іфо пам'ятки міста Львова“ , а у  1972 р. нидавнищвом "Каменяр" вида- 
ж сщмю "Скгфби народні" з фотон^исами про унікальні пам'ятки ренесансної 
^ м іьк іу р и XVI ст. у Львові.^*

Дослідженню архітектурної спадщини Львова присвячено іщаці інпшх сучас- 
ш х  авторів. Зокрема, В. Вуйцик у  1979 р. підготував довідник "Львівський істо- 
*ю -ф хігекіурн ий  заповідник", а нині разом із колегами працює над доедіджен- 
я т  і описом об'єктів архітектури та місто%дування Львова, що увійдуть до ок- 
звш го тому "Зводу пам'яток історії та культури України".

Сд)ед узагальнюючих іфаць з щіхітекіури та мистецтва Галичини з наїоло- 
ж  на ренесансній порі у  Львові слід обов’язково відзначити фундаментальну 

»Г. Логвина "По Україні. Стародавні мисгеіц.кі пам’ятки", де в популярній 
[ викладу з малюнками та ілюстраціями йдеться про найзначніші ігам'ягки 

Х-ХУШ ст., що концентрують у собі іультурш досягнення певної доби, певних 
, розгалужено по семи історичних районах України. Це, насамперед , істо- 

і області: Придніпров'я, Північне Лівобережжя, Волинь, Галичина, Поділля, 
та Карпати, Слобожанщина." Адже кожна з них має свої регіональні 

всобливості не тільки в ландшафті, природних умовах, але й в ^хітекзурі та ми- 
. Важливу увагу він приділив саме тим пам’яткам, в яких найбільше винв- 

[ ця своєрідність і які є внеском до загальної скарбниіц уіраїнського мис- 
є його найвищим здобутком. У книзі озюплюєгься період від утворення 

ІЬивьоруської держави (вультура та мистецтво середньовічного Придніпров'я на 
і з Києвом) до почапу розкладу феодальної системи в кінці ХУШ ст. Незва- 

■ни на певні відмінності в еволюції на окремих етапах, зудожня іудьтура до- 
феодалізму має внутрішню єдність, що зумовило стилістичну єдність мис- 

I в ШфСМІ історичні епохи.

Архітектурний стиль бароко та його особливості розвиті^  
в Україні у другій пол. ХУІІ-ХУІІІ ст.

З щ угої пол. XVII ст. фактично поширився архітектурний стиль українського 
»на всій Ух]щні Цей європейський стиль на нашій землі дістав особливих, 

э т о  національних рис, пов'язаних з витоками ментальності уіфашського нєфоду.
яквайкраще відповідав іпднесенню нащональної самосвідомості народу, 

ірумфові, здобутоьу у Визвольній війні 1648-1654 ргр.®

Саме після закінчення цієї війни, коли було створено українсьву державність, 
т і —ізувадося громадське та політичне життя в країні, забуяли творчі сили наро- 
J f  > усіх гщузях Бультури та мистецтва. Велшу роль в їх розвитку відіграли 
'їри с ів а, школи та друкарні, де зосереджувалися всі іультурні сили. Соковиті,
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народної архітектури зазначеного періоду стали узагальнюючі іфаіц на- 
іК і  сшвБІтчизників: Таранущенка С. "Монументальна дерев'яна архітектура 
5иебд)еж ної України" (К., 1976) та Юрченка П. "Дерев'яна архітектура" 
slL  1970), де висвітлено основні етапи розвитіу дерев'яної архітектури, її місцеві 
■сабанвосіі на іфикладах кращих пам'яток Волині, Подніпров'я, Чернпівщини, 
Гд,я»чііни_ Карпат і Поділля.

Дослідженню безпосередньо архітеиури українського бароко в Україні у 
гол. XVII - першій третині XVIH ст. присвячено дисертащйну робота 

‘ Ним же написано розділ, іфисвячений архітекіурі другої пол. ХУП 
-  53«-х ХУШ ст., до видання загальної історії архітектури®, де фактично роз- 
о с а єт ь с я  уіраїнська архітектура цього періоду у контексті розвитку світової 
■ш аурної спадщини.

Серед сучасних праць, де розглядаються пам'ятки архітектури та в цілому 
■■зпзю ю ться щюблеми становлення української іупьіури в епоїд' барою, слід 

колективну монографію "Уіраїнське бгроко та європейський кон- 
(К., 1991). Зміст її розпочато з розділу архітектури, що складасться з на- 
підготовлених сімома авторами, серед яких С. Іфавцов. У розділі "Місто- 

іійіі»» пні принципи та семантика деяких міст Галичини ХУП ст." він піднімає 
»  « и я  про залучення до мистеціта барою дослідауваних ним пам'яток місто- 
%Еукання: Бродів, Лешніва, Сасіва, Сколе, Станіслава (нині Івано-Франківськ), 
.^ т о г о  Станіслава (нині Сганіславчик Бродівського р-ну Львівської обл.).**

Д ослідж ення епохи класи ц и зм у  в  арх ітектур і У країни  
к ін ц я  X V III - п ерш ої пол. X IX  ст.

хїш ць ХУШ - першу половину Х Ж  ст. означено поширенням стилю класи
к а ^  в ^х ітекіурі Уїрайш. Класицизм з його логікою регулярного планування, 
д д опстю форм і композицій %дівель, "простотою величавою", за вщіазом 
З  П. Сгасова, став своєрідним прапором мистецтва й архітектури Росії, а його 
■у д - ш и к о м  - створена у 1758 р. Академія з̂ дояеств, що ^ л а  основним центром 
Ж9 ШОВЕИ архітекторів для всієї Російської імперії, у тому числі - для 5^апш .®  
З  У х р ^ і, зокрема, цей стиль першочергово проявився в садибній архітектурі, що 
%:і^иалася петербурзькими зодчими або їх українськими колегами - вихідцями з 
к ї-«ан о і Академії. Важливі події, пов'язані з виходом Росії до Чорного моря 
_^яьвсггь заснуванню десятків нових міст - Одеси, Херсона, Миколаєва, 
М ріуполя, Мелітополя та ін. Для всієї імперії розробляються генеральні плани 
ж сіарих міст типа Полтави, так і новоутворених. Видатні майстри класицизму 
JE n ra io  Квщюнгі та Чщільз Камерон створили в У іраМ  висоноіддожні образи 
жзяю во-садибних комплексів. Разом з окремими б5довами в цей час формують- 
д* і  іщ жові ансамблі. Для їх створення запрошуються славетні ландшафтні 
^ ігек го р и  та садівники з Франції, Італії, Німеччини. Крім славнозвісних 

® Умані, Олексацщіії в Білій Церкві, в Україні збереглося з тих часів 
[ як 1020 старовинних парків, 117 з яких одержали статус пам'яток садово- 

ввого мистецтва ресгубліканського значення.’® Дослідженню саме садово- 
ia |* D B o ro  мистецтва в Україні присвячено праці І. Косаревського та О. Липи.”
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Характер за^дови міських центрів визнагаався тоді ^цівницгвом адміїгістрагав- 
них споруд та інших, нових для того часу типів міських будов, наїфиклад, те
атрів, що за звичним класицистичним архітектурним прийомом мали трикутні 
фронтони та колонні портики, стриманий декор і  здебільшого симетричні фрон
тальні композиції голонних фасадів.

М ісцеві особливості класицизму проявлялись безпосередньо у творчості ок
ремих архітекторів. їх  можна щюсліірувати на іфизкладі архітектури Києва, Оде
си, Севастополя, Львова. Так, класицистичний період розвитіу ^хітекгури Києва 
пов'язаний, головним чином, із діяльністю А. Меленського. Його творчості при
свячено Еичерк М. Холостенка.“

Навіть тоді, коли будинки Подоз^, Печерська та Старого міста будувалися за 
зразковими іфоектами, київські архітектори І. Кедрін, П. Дубровський, А. Кар- 
шзш, Л. Стензані вносили в їх  вигляд своєрідну м'якість та інтимність. Класици
стичний принцип заюидено в основі проектування Одеси, ц ансамблі, виш наніу 
спокійних формах і м'яких оіресленнях ішашв наділеш іцдивідуальвнми рисами 
творчості ^ш текторів О. Мельнимзва, Ф. Боффе, сьульшора І. Мартоса. До 
Львова, як зазначає Ю. Асеєв, класицизм прийшов у  Віденському варіанті. Тут 
творили архітектори П. Нобило, Ю. Бемм, Ю. Маркель, Ф. Грошер, А. Вандра- 
някі їх  ^д ови  - типові для пізнього етапу стилю - пізнього класицизь^і. Останній 
х^акгерний для твортосіі ^хітекгорів В. Беретгі та його сина О. Береїті, які 
працювали здебільшого в Києві.

Про фхітекіуру цього періоду можна дЬнагася з праць дослідників-вчених, 
які вивчали творчість окремих архітекторів або аналізували розвиток ̂ хітектури 
зазначеного періоду на прикладі окремих характерних міст і, перш за все, Києва, 
Полтави, Одеси, Львова.”

Відомі узагальнюючі праці І. Ігнаткіна, М. Сімікіна, Б. Шкварикова, які 
висвітлюють зазначений період.“

Поглиблений аналіз кошфетних соціальних та історичних обставин, що по
значилися на характері ^хітекіури  цього періоду, й докладне представлення як 
пам'яток будинків урядових установ у губернських та повітових містах, приват
них торговельних і промислових зающдах подається у фундаментальних видан
нях, зоїрема, у багатотомній "Історіїуіфашського мистецтва".'”

Хгфакгерним ^ л о  запровадження нового ш рядід' розташування будівель у 
містах. Головним чином уздовж вулиць, а не в піибині садиб, як раніше. Останнє 
пов'язано з докорінною перебудовою більшості старих українських міст Слобо
жанщини та Придніпров'я, що мало місце саме на ігоч. XIX ст.“

Дослідженню зазначеного періоду іфисвячено нарис іфо українську садибі^ 
архітектуру у мальовничій сільський місцевості, яким розпочато і^блікацію до
датків до щорічника "Архітектурна спадщина ̂ ^раіни", що започатковано у 1993 р. 
Управлінням охорони історичного середовища та реставрації пам'яток архітекту
ри М ін^дархітекіури Україїш.® Тут узагальнено значний матеріал з історії ук
раїнської садибної іультури у добу ясіравого розвитку архітектури у стильових
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: класицизму й ампіру. Показано основні ?удожиі школи на території Ук- 
. На прикладах найбільш значних палацово-паркових ансамблів іфостежено 

аизю іцю  садибного будівництва в Україні.

Бешосередньо палацове будівництво тільки на Волині ХУЛІ - поч. ХІХ ст. 
* и аєтад о сл ід и у  є доктор ^хітею ури, професор П. А. Ричков, який вважає, що 
ят а о  з особливостей історичного розвину волинської архітектурну XVIII ст., 
ісабяиво з другої половини є інтенсивне ^дівництво садиб-резиденцій 
унидного польського магнатства та заможної шляхти. Починаючи з 80-х рр. 
Ж%ТП ст. майже одночасно з Західною Є!вропою на Волиш щювідке місце займає 
іпЬаж ний парк, перетворившись на невід'ємну частину палацових садиб. Саме з 
Дочнншо, за його дослідженнями, пов'язано діяльність найбільш відомого парно- 
жленичого кінця ХУШ- першої пол. XIX ст. Діонісія М аккжра, часто імєнова- 

»у спеціальній літературі М шіером,“

Особливості вивчення архітектури періоду 
капіталізму в Україні

^^туга пол. XIX ст. пов'язана з інгенсивним розвитком капіталістичних відно- 
к в ^^раїн і Виникають нові споруди; торгові, промислові будинки, вокзали, 

[ тош;о. На зміну особнякам з’являються багатоповерхові црибутюві ^дин - 
. Віднині змінюється обличчя центральних вулиць м іста Фактично формусться 

; х ^ак тд ) міст У  цілому, що у більшості й  сьогодні зберігає собою непо- 
лорність саме у своєрщній ансамблевості вулиць, у їх щільній різностильній і 
рписяасовій за%і;ові. У  цей час в оздобленні фасадів ^хітектори звертаються до 

стилів - ренесансу (переважно французького, готичного, романського, 
зосііської ^хітбкзури XVII ст.) візантійського, мавританського та ін. стилів. 
З  оцінці стилю цього періоду з'явився термін "еклектика".

Однакові методи творчості, типи споруд та будівельна техніка зумовили ком- 
хЕж;ну єдність забудови вулиць, що кожній вулиці тією чи іншою мірою надала 
особливої здщожньо-естетичної цінності, поступово створюючи її своєрідний не- 
яжгорний образ. Але процес формування вулиці як комплекснсн пам'ятки ще не 
ЮЕ достатнього наукового ступеню вив^ння й аналізу. Хоча окремі аспекти - 
т я л ові її' багатогранності - мають місце у творах вчених, дослііщиків, 
краєзнавців останніх десятиліть. Ввдаються книги, брошури, іщисвячені оіре- 
1ШМ івулицям або групам вулиць у містах.“ Здебільшого ці матеріали мають 
летідковий характер і призначені для туристів, розповідаючи ір о  історію ви- 
вякнення вулиць та важливі події, пов'язані з життям міста. Тобто їх  іфисвячено 
розкриттю суто історичних аспектів вулиці ще не визначеної як пам'ятки, що мо
же мати у своєму арсеналі й  архітекіурно-тудожні, містобудівні та топографічні 
шнносіі. Ток^ вона ще п отрете свого юмплексного дослідження. Пам'ятки 
архітектури зазначеного періоду переважно вивчались як оіремі об'єкта, як тво
ри видатних майстрів конструктивізму та стилю "модерн". У  такому плані викла
дено матеріал гро них у багатотомному' виданні історії ущаМсьтго мистецтва В 
цілому ж  щтхітекіурна спадщина епохи капіталізму тривалий час не привертала 
особливої уваги науювців-співвггчизннків. Її стилістичні особливості вважались
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позбавленими естетичного смаїу та характеризувались вже зазначеним терміном 
"еклектика".

Між тим саме на зламі ХІХ-ХХ сг. розвиток української культури ознаменова
но значним піднесенням. Народжується новий наїдональний український стиль в 
^хітекіурі. Його творцем і іфовідником вважається непересічна за рЬнобічністю 
таланту людина - фахівець у галузях ^хітектури, живопису, графіки, художник 
театру та кіно, майстер декорагишю-ужиікового мистецтва, доктор мтстецтвоз- 
навчих наук, щюфесор, згодом заслужений діяч мистецтв Василь Григорович 
Кричевський (1873-1952).

За його іфоекгом по^довано будинок Полтавського земства (нині Полтавсь
кий краєзнавчий музей), що став зразковим у розумінні використання національ
них традицій, досконало вивчених та застосованих автором у моїументальних 
Щ)хігекіурних спорудах. Разом із своїм вфним помічником і д |угом , архітекто
ром П. Ф. Косгирком, В. Кричевський є автором Меморіалу Т. Г. Шевченка у Ка- 
неві, виюнаного також з використанням народних мотивш в архітектурному 
стилі. У фортуванні уіраїїюького стилю значну роль зіграло не тільки творче 
об'єднання у Харкові, до якого, ір ім  В. Кричевсьюго, входили Ефхітекгори 
С. П. Тимошенко, К. М. Жуков, В. Є. М орожвець, ̂ дож ник С. І. Васильківський. 
Вагомим внеском у рожнток українського національного стилю була творчість
О. Г. Сластіота (1855-1933) - живописця, ^хітекгора, мистецтвознавця, етногра
фа; який у 1909-1911 рр. створив образ сільської школи в с. Млинцях. Локальні 
щ)хітекіурні школи національного спрямування іфацювали у Львові та Києві їх 
творчість ще потребує грунтовного вивчення.

Тим вагомішим видається значення монографічного дослідження 
В, Є. Ясієвича, який вперше комплексно проаналіував пам'ятки архітектури та 
містобудування доби капіталіаіу на межі ХІХ-ХХ ст. в Уіраш і.“

На основі багаторічних дослігтжвнь, атри^ц ії та систематизації загалу фак
тичного й ілюстративного матеріалу автор поновому оцінив значення фхігекзу- 
ри зазначеного періоду, класифйував основні стилістичні наїфями творчості ук- 
рш ськнх гфхітектоїйв. Крім того, в  моиографн розглядаються особливості пла- 
іування та забудови міст, що склалися або змінили своє обличчя ншфикінці XIX 
- поч. XX ст. в Україні. Це Київ, Харків, Одеса, Катеринослав, Львів, Чернівці.

У сільській місцевості 'іі^а їн н  створюються великі промислово-сільсьюгос- 
подфські садиби, що були результатом проникнетшя капіталу в сільське госпо
дарство. З’являються промислові юмплеійзі в с. Теткіно на Огмщині, комплексне 
містобудівне вщзішення маад садиба іу ги  на Харківпрші. Виникають дачні сели
ща Святошин, Пуща-Водиця, Буча - на Ктвщ ині; Зелений Гай, Джерело, Липо
вий Гай - на Хадківщині; курортні селища в  Криму та Прикарпатті.® У зазначе
ній каїгітальній праці підсумовано, що нові соціально-економічні та іультурні за
сади обмовили розвиток в к р а їн і архітекіурно-^дівельної діяльності, зростан
ня професійних кадрів, створення центрів ^хітектурної освіти, формування 
місцевих регіональних шкіл. Підкреслено значення російсько-українських 
зв'язків у  галузі архітектури та будівництва, роль П етерб^зької Академії мис-
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тзгг^ інстшутів цивільних інженерів у підготовці кадрів для З ^ а їн и  та станов
лення місцевих архітектурних центрів і навчальних закладів. Такими центрами 
сгадн Київський та Львівський політехнічний. Харківський технологічний інсти- 

. художні училища, творчі та прогресивні об'єднання архітекторів і здгдож- 
> Києва, Хщжова, Одеси, Львова.®

Висвітлення радянського періоду в архітектурі України

Д^ута пол. XX ст. в Україні визначилась становленням радянського періоду в 
арвгітекзурі. П о-різної^ ро:дгмілн свої завдання провідні майстри архітектури то- 
л; часу. Автор пам’ятки щтхітекзури - комплексу ^ д о в  сільськогосподарської ака- 
жмії у Києві Д. М. Дьячеїш) вбачав можливим віддзеркалити у сучасній архігек- 
-yj* національні особливості, виюристоіуючи форми українського бароко. Зви- 
« н о ,  тільки у наш період, зі вдо%ттям незалежності, з'явилась можливість дру- 
іуваїи ш теріали досліджень іфо творчість цього митця (доктор архітектури 
Ю. С. Асеєв ігідготував т^блікацію). П. Ф. Альошин і Ф. М. Мазулеїшз вишрис- 
кщували у  своїх п о^довах  форми української народної архітектури; 
3. А. Єстрович, Д, К. Ійссен та ін. дотримувались класитщстнчного напряміу. 
А  В. Линетщкий при тіроектуванні нових будівель творчо разом з А. М. Вербитц.- 
іям  тюрероблювали риси стилю раціоналістичного модерну.'” Твори цих та ішпих 
ярхіїекгорів стали пам'ятками архітектури та містобуцувания, але ще не всі знай- 
ж ш  відображення у  н^кових дослідженнях сьогодевия. Г]рунтовішй аналіз їх 
гвщяості ще чекає своїх дослідників. Це стфава часу. Але основні пам'ятки 
ірптекіури ^^фаїни цього періоду вже іцюаналізоБано у колективних іщацях і, 
янперш е, це згадані "Нариси з історії архітектури Української PCP" та багато
томне видання "Історії українського мистецтва". Окремі відомості ітро авторів 
»«■ktok та іх творчість цього періоду можна знайти у довідникових віщаннях: 
'Словник художників Уіфаїїш" (К., 1973), "Митці Уіфаїни" (К , 1995).

Дослідження народної архітеїстурної творчості в Україні

Неоцінеішою складовою історико-архітекіурної спадщини З^раїни є народна 
архіїектурна творчість, що формуючись століттями в умовах різних соїцальних 
асреїворень, у найкращих світових зразках досягла неперевершєної доскона- 
зосгі.

До народної архітектури належить переважно традиційна забудова сіл і  не-. 
Я№ВОЮ мірою - містечок і  міських околіщь. Сюди ж  можна віднести й старовшт- 
щ  іереи у  сільських вулиць, якщо вона утворилась стихійно еволюїцйішм жпя- 

тобто В іфоцесі історичного розвитку, а не разовою акіцєю.™ Цікава з іщого 
иряводу думка О. Довженка: "Багато хат є виключної траси, дивуюсь і радію: 
гяітьіси ж  в народі живе дофого смаку. Народна селянська архітектура в повній, 
лупається мені, мірі може служити основною для українського стилю в ^хітек- 
тïp^''.’̂  Якщо пам'ятки стильової архітектури, завдяки переважно мііщим ма
теріалам, з яких вони споруджені, мають відносно тривалий вік існуваніщ то 
жавс'яіки нщюдного будівництва руйнуються зішяно швидше, крім того потреба в 

: типах традиційних для старого села споруд відпала. Вирішенню пробле
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ми обліку, охорони та збереження пам'яток саме народної архітектури певною 
мірою допомагає створення музеїв н^іодної архітектури багатонаціонального, 
регіонального та локального спрямування. Такі музеї забезпечують організацію 
цілісної охорони пам'яток у  притаманному їм природному чи м істоб^вному 
довкіллі Вивченню та дослідженню музеїв просто неба присвячено кандидатсь- 
іу  дисертацію 3. С. Гудченко.”  Гйд її редакцією в Н^таво-дослідному інституті 
теорії, історії та перспективних іфоблем радянської архітектури в м. Києві (нині 
ДНДГПАМ) підготовлено методичний матеріал стосовно створення музеїв на
родної ^хітектури.’’ У цій праці визначається важлива ртль музеїв народної 
гфхітекіури та побуту просто неба в систеш  заходів щодо охорони та використан
ня народної архітектури, висвітлюються іш тання історнко-архітектурного 
дослідження території. Історично достовірна н ^кова решнструкція ф хітекіур- 
но-ешографічних кюмішексів народної архігекіури, що проводиться в таких му
зеях, не тільки піднімає їх  наукозеу, а й  культурно-щюсвітшщьку роль у структурі 
охорони пам'яток народного зодчества. Опануванню невичерпного джерела на
родної архітектурної творчості присвячено багато праць сучасних вчених.

До історії виникнення та розвитку ьузеїв народної архітектури просто неба 
зверщ^вся у своїй іфаці історик В. Г. Шмельов. Аналізуючи світовий досвід ство
рення таких музеїв, він присвятив оіфему главу питанням наукової організації 
іиузею народної ̂ хітектури та побуту у Києві. Прослідкував основні шляхи фор
мування експозиції народної архітектури та побуту України у  другій пол. XIX - 
початку XX ст., а також розглянув питання про перспективи розвитку експозиції 
цього музею просто неба У монографії В. П. Самойловича розглядаються особ
ливості художнього, планувального та кюнструкгивного рішень нщ)одного житла 
в %qpaïнi. Ним створено достатньо певну уяву про багатство, рожіаїття та непе
ресічну цінність народних зудожніх прийомів в архітектурі. У  своєму 
досліпдЕнні народної архітекоурної творчості автор бачить комплексну пробле
му, де ^хітектурно-будівельні та мистецтвознавчі питання поєднуються з 
соціологією, економікою, етнографією та історією.’''

Темі вивчення пам'яток народної архітектури присвячено мате-ріали 
ДОСЛІДЖЕНЬ М. Брайчевського про так званий міський архітектурний фольклор: 
"стиль київських підрядчиків".” Автор переконливо доводить, що зведені ними 
будинки без заздалегідь накресленого фасаду вражають бездоганним естетичним 
відчуттям, породженим і викоханим столітіями народної творчості. Цей стиль 
становив найповніше та найдосконайше втілення н^одних традицій у  вітчиз
няній архітектурі.

Розкриття значущ ості духовного аспекту  
історико-архітектурної спадщини

Кожній історичній добі притаманне лише їй властиве ставлення до к^гльтур- 
них надбань. З плином часу уявлення про цінність тих або інших складових істо- 
рико-культурної спадщини змінювались. І тепер заповігщимн стають вже не 
тільки окремі цінні пам'ятки: церкви, палаци, меморіальні будинки, архітектуріщ 
ансамблі, місця історичних подій, а й усе іх оточення - вулиці, квартали, райони
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м ста 1 н ареп т - цілі міста.

За висновками фахівців на сьогодні в Уіфаїні наражвується 430 історичних 
м ст і селищ, близько 800 сіл із цінною історико-культтрною спадщиною, 31 істо- 
рню -^хітекіурний: та історию-культурний заповідники. З них два загально
національного значення, а комплекси споруд "Софійський м^'зей" і Києво-Пе- 
•Ерської лаври занесено до списку всесвітньо-іультурної спадщини.”

У цілому можна конш аїуваїи, що стан дослідження пам'яток архітектури та 
місто^дування залежить від послідовного вивчення у просторі та часі історико- 
архігектурної цінності об'єктів.

Оскільки провідним у плані відбору пам'яток є хронологічний іфинцип за 
денними стильовими періодами, то часова віддалешсть визначає вищу цінність 
ольш  раннього архітектурного об'єкту. Отже, гфакгично всі пам'ятки на терені 

з найдавніших часів до середини XIX ст. зарахо^ю ться до нашої 
національної культурної спадіцини й нагальною є проблема її охорони та збере
ження. Вирішенню щ й  проблеми передує іфоцес виявлення пам'яток, що ос
таннім часом, в епої^ національно-культурного відродлення, набув особливої ак
туальності. Адже основне ідейне навантаження має духовний аспект, що визна
чає риси своєрідності у нерухомих пам'ятках нашої матеріальної культури. Саме 
з позицій розіфш тя зна?очцосі1  духовного аспекту ісюрико-кульїурної спадщи
ни цікаве документальне дослідження кшвського історика О. Анисимова.’* У  ньо- 
му розповідається про особливості духовного життя Києва на зламі ХЕХ-ХХ ст. 
Тут вміщено нариси про розвиток архітектури та монументальної сіульшури, ге
незис топонімії міста. До того ж  книга має цінний додаток з мартирологами втра
чених іультових споруд іфавославної цдзкви в Києві у роки боротьби проти 
релігії, а також творів монументальної скульптури, встановлених у Кисті до про- 
лет^юьжії революції. Крім того додаток вміщує перелік культових споруд, що % - 
зн ндторгненими від релігійних конфесій із зазначенням установ, на чиєму ба
з и с і знаходяться ці пам’ятки ^х ітекіури  або хто іфетендує на них.

Представлений автором перелік основної літератури, що використана іфи 
підготовці книги, а таю ж  примітки в тексті з посиланням на цікаві джерела, 
свідчать про досконалість і достатній н^тавий  рівень серйозної й водночас 
емоційної праці.

Проблемою вивчення архітектурної спадщини У фаїни оііііую ться також 
вчені української діаспори. Так, бакалавр технічних нгук, інженер з адмінісірації 
ооріів Нью-Йорку та Нью-Джерсі, Л. Майстреню є автором багатьох статей про 
двркоБне будішшцгво Б %фаїні. Високо оцінюючи іфаці наших спіевітчизників, 
зощіема, С. Таранущенка "Монументальна дфев'яна фхітекгура Лівобережної 
^їфаїни", він ю нсгаїує що ця книга була написана автором у 30-х рр. XX ст., а 
вийшла тільки в 1976 р.” Саме архітектурна та містобудівельна спадщина є осно
вою спадкоємного розвину історичного довкілля. Цілком закономірно у процесі 
дослідження перенесено акценти з оіфемих пам'яток архітектури та містобуду
вання на їх  гомплекси та забудови, що потребують комплексного дослідження 
всіх елементів міської структури. Адже й традиційна забудова може представля
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ти іслтзричну, естетичну або архітекіурно->д7іожню цінність, мати особливі місто- 
форьгуючі якості. У такому разі за м о в у  в цілоао' можливо розглядати як ком- 
ішежсну пам'ятку містобудування, історії, археології, архітектури та монумен
тального мистецтва. Доречно тут навести фрагмент з інтерв'ю Д  Лихачова; 
"Я твердо перешнаний, що не можна зносити будівлі не лише ХУП-ХУПІ, а й 
XIX століть. Споруди минулого в іїу  не завжди є гфхітектурними шедеврами. 
Проте вони нейтральні за характером і складають фонову забудову, що еднає різні 
ланки історичного ланцюга... Треба боротися за збереження послань минувши
ни... Навіть, коли вони й не шедеври".*’

Звід пам'яток ісгорн та культури України як узагальнюючий та систематизую
чий матеріал для вивчення та дослідження історико-архітекгурної спадщини

Саме на часі вирішення проблем виявлення, дослідження, охорони та збере
ження пам'яток нашої істориш-культурної спадщини стоїть підготовка багато
томного видання Зводу пам'ягок історії та вультури України, невід'ємною складо
вою яких є пам'ятки фхітекзури та містобудування і, зоврема, комплексні пам'ят
ки. Як зазшчено у  "Методичних рекомендаціях по підготовці матеріалЬ Зводу"; 
"Видання Зводу пам’яток історії та культури сіфинтиме комплексному відроджен
ню історичної та іультурної спадщини У ^аїни , зміцнить наукові основи подаль
шого її вивчення, охорони й використання".“

Процес вивчення та дослідження архітектури та місто^дування останнім ча
сом активізувався завдяки розгорнутій у 80-90-х ір . по Україні широкомас
штабній роботі щодо підготовки цього енциклопедичного видання, що ИОВИНШ} 
узагальнити та систематизуваги інформацію іфо ісгорико-іультурщг спадщи-щ^ 
детальним туковим описом її об'єктів. Дослідження пам'яток щ)хітекіури побу
довано на обстеженні саме історичних областей, оскільки кожна з них має свої 
специфічні особливості не тіяьки в  ландшафті, іриродних умовах, а  н безпосе
редньо в архітектурі та мистецтві. До того ж  соціально-економічні та політичні 
обставини в кожний кошретний пд)іод зумовили характер ^хітектурних споруд 
і  місто^дівельних рО !^бок за певними ^хітекіурними стилями. А  дослідження 
окремої архітектурної пам’ятки - це, перш за все, виявжння її стильових рис. От
же, історіографія архітектурної спадщини ^ ^ а ін и  - це, по суті, науковий аналіз 
пам'яток архітектури не тільки за хронологічним принципом, тобто принципом 
історизму, але й за певними архітектурними стилями.

Незважаючи на загальні труднощі на шлязу до об'єктивізації обліку й, 
відповідно, типологізації архітектурної спадщини 'йраїни, саме цей шлях дозво
лить засвоїти той дедалі потужніший потік нових свідчень про особливості істо
ричного розвигіу українського зодчества, перетворивши його на важливий 
інструмент реконструкції історичних поселень країни.® На сучасному етапі особ
ливу увагу проблемі об'єктивізації історшю-адхітекіурних дослігркень приділя
ють у відділі Зводу ігам’яток ^х ітекіури  та місто^дування, в Державному На- 
уково-досліщому інстиіуті теорії та історії архітектури та містобудування 
(ДИДП-ІАМ).
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Таким чином, можна сподіватися, що активізація загюдів щодо вивчення за 
збереження багатої та рЬноманітної історико-архітекіурної спадщини % раїни 
оіриягиме творчим можливостям сучасних зодчих як важливе джерело посилен- 
■я ящожньо-естетинної виразності та своєрідної неповторності оточуючого нас 
14ЩЮДНОГО і антропогенного ландшафту.
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2. АКТУАЛЬНІ П РОБЛЕМ И ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖ ЕННЯ  
ПАМ 'ЯТОК МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

Віфішення проблем охорони та збереження пам'яток архітешури та містобу
дування пов'язано із загальним процесом ідгльїурного %дівницгва в Україні як 
незалежній державі. Духовне відродження увраїнського народу його давніх тра
дицій вимагають передусім порятушу та збереження національної історико-іуль- 
турної спадщини. Саме без належної охорони залишених нам у спадок пам'яток 
не можна опанувати величезного досвіду поколінь у створенні антропогенного 
матеріалізованого ландшафту, що представлено значною мірою нерухомими 
архітектурними пам'ятками.

За своєю пшротою систему заходів щодо охорони пам'яток місто%дування та 
архітектури можна поділити на кілька категорій, залежно від типів пам'яток і сту- 
пешо охоронності їх елементів, що складають іультурно-історичну щнність 
об'єктів;*

- фрагментарна охорона, коли зберігаються тільки частіши місто%дівної або 
архітекіурно-юнструш'ивної системи (фрагменти зафдов, містобудівішх утво- 
рею., ансамблів, житлова чи господарча частини ^диш у-комплексу тощо);

- повна охорона, коли місто%дівні утворення, комплекси чи окремі ^ о в и -  
пам'ягки зберігаються у повному обсязі своїх містобудівних чи архітектурно-юн- 
струкіивних елементів;

- пілісна охорона, коли пам'ятка зберігається на своєьу місці в єдності з усіма 
традиціюшми ежментами її зовніпшього та внутрішнього середовиїца;

- територіально-цшсна охорона, коли зберігаються на своїх місіщх не пдня а 
ціла група пам'яток, що може сктадапися як з оіремих споруд так і з кшькох по
селень (трупова система населених місіть, а також містобудівішх утворень і ву- 
лиїть, плопО, історично взаємопов'язаних природними, господарськими та іуль- 
турними чинниками, тобто, коли зберігається вульїурно-історична спадщина в 
цілому.

Завдання збереження оіфемих пам'яток (особливо в сільській місцевості) 
найбільш повно вирішується завдяки кузеєфікації їх на своєму місці, а збережен
ій  групових систем населених міст - за їх  адмшістративно-господ^юькою авто
номізацією. У цьому разі можливі такі форми організації ожроїш , як національні 
парки або заповідні теригорїї.

В усіх випадках охорони та збереження архітектурної снадпщни необхідне 
ірувповне обстежешш території на всьому терені Уіфаїїш для з'ясуваїшя загаль
ного стану виявлення пам'яток та занесеїпія їх до державного реєстр. Тобто за 
стадією виявлення, ітступною  є облікова стадія в загальній системі охорони та 
збереження щтхітекіурної спадщини.

Багаторічна робота щодо підготовки Зводу пам'яток історії та ультури Ук- 
раїїш покаує, що, зокремд пам'ятки архітектури та містобудування у  ряді рай
онів, особливо східних областей, ще потребують не тільки обстежеіпіл, але вияв
лення. Так, у Запорізькій обл. за даними довідника-каталога пам'ягок містобулу- 
ваїшя та архітектури Україїш значилося тільки 4 об'єкти; 2 - в місті та 2 - в Бер-
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ляському та Приморському районах? На сьогодаі, ДНДІТІАМ, як провідна ус
танова щодо підготовки розділу містобудування та архітектури у Зводі пам'яток 
клорпі та культури України, має відомості, що у Запорізькій обл. налп^сться 641 
архітектурний об’єкт, що п отрете охорони, в тому числі 4 пам'ятки рес- 
нубліканськоіо значення. До реєстру пам'яток історико-архітекіурної спадщини, 
що вийшов у 1993 р., занесено тільки 41 об'єкт, взятий на державшій облік. До 
нього реєстру, наприклад, не увійшло близько 800 об'єктів тільки у  Миколашській 
обл., що було запропоновано сігівробітниками названого інституту згідно Слов- 

I до Зводу пам'яток, що було складено у 1991-1992 рр. До реєстру ^ л о  вклю- 
I тільки 2 0  об'єктів, що перебувають на державному облііу й  уже зграховані 

до довідника-каталоіу "Памятники ірадостроигельства и щіхигекіурн З ^аи н - 
свой ССР". А архітектурну спадщину 19 районів області фактично репрезентують 
819 архітектурних споруд, у тоь^ числі 685 овремих цінних об'єктів. Отже, про- 
ДЕС виявлення пам'яток історико-архітекіурної спадщини в Уіфапгі триває.

Освоєння виявленої спадщини змінить образ нашої ід^льтури у пам'ятках в 
ціаому і  в наших очах, і в очах інших н ^ д ів . Допоможе побачити дужвний та 
іягелекіуальний потенціал нашого н^оду, звільнитися від стереотипів, що тяжі
ють над уявленням про українську культуру? Серед визначених Іваном Дзюбою 
€ стереотипи вторинності, непрестижності, сільськосгі, що насаджувались у 
ж'язку із загальним трактуванням історії України, як периферійного додатку до 
історії російської.

Але щодо стереотипу сільськосгі, нащтиклад, то були ціпі історичні пфіоди, 
нши українська культура виступала навпаки переважно як міська. Саме міста у 
ХУ-ХУП ст. були діяльними творіщми та носіями української культури. Взагалі 
між українським містом того часу та містом російським була істотна різниця. Ад- 
ж  У4 >аїнські міста мали самоврядування за магдебурзьким іравом. У  них 
функціо:і^вали також органи козацького та міщанськюіо самоврядування, діяла 
досаонала на ті часи судова система, велику роль відігравали решсничі цехи та 
міщанський стан. А за свідченням західноєвропейських джерел Х-ХІ ст. Україїу- 
Русь вже тоді називали "країною міст",“ Оскільки прийнято вважати, що Уіраїна 
еволюцією культури найтісніше була пов'язана з Візантіою, то наслідування 
ю авіш ських традицій певним чином відбувалюся й у сфері містобудування. Тоб
то, мова йде про еволюцію архітектурно-планувального укладу забудови, 
■гвід'єкшвми складовими якого є планування території, висотність забудов, 
нпльність, типологія, інженерне забезпечення, фортифікації, специфічна 
вослідовтсгь урбаністичних фаз.’ До останніх має відношення поширення маг
дебурзького права в Центральній Європі протшом ХІП-ХУІ ст. Поява цього 
■стиіуту була водночас наслідгом і одшєю з причин зростання економічної, 
иодітичної, культурної ролі міст і  мішднства в житті середньовічного суспільства.

Магдебурзьке право відіграло дуже важливу роль у забудові особливо тих ук- 
раїнськнх міст, що історично входили протягом ХІУ-ХУІП ст. до складу Велико
го князівства Литовського та Речі Посполитої, тобто на землях Галнчини, Поділля 
та Волині. Саме ті містобудівельні засади, що груїпувалися на магдебургії, сут
тєво відрЬняли побудову міст Правобережної України від Лівобережної та наза-
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гал від місто^дівницгва Московщшпс та наступної Російської імперії.'’

Цікаво, що у самоуправлінш міст ще середньовічної % раїни важливу роль 
відігравали вічові традиції, що пройшли значний шлях еволюції й були результа
том генезису багатьох рис міського устрою та іщава Кшвської Русі. Адже в рам
ках Київської Русі віча були хщ>акгерним явищем не лише в  Новгородській та 
Псковській феодальних республіках, але й у  містах Ш вденно-Захіцної Русі (Київ, 
Білгород, Чернігів, Володимир-Волинський та ін).

Часто городяни влаштовували в містах спільно з селянами копи або ж  брали 
участь в однотипних селянських зборах, що свідчили про існування у XIУ-ХУІ ст. 
едності міста та навколишньої волості, хоча останні могли становити різні 
адміністративно-територіальні утворення. Сзшжість сільських і міських віч у 
ХГУ-ХУІ ст. ствердяувала існування давньоруських традицій едності міста та йо
го округи.’ Зазначені традиції едності звичайно відбилися й у становленні ук- 
рапіської містобудівної культури. Отже, найважливішим завданням сьогоднішньо
го етаї^ дослідження історії міст Увраїни та подальшої охорони цінних надбань 
є термінове проведення інвентаризації цінної м ісго^дівної сиащцини та іфий- 
н яп я  заходів щодо її збереження, оскільки саме історико-місго^дівш  комплекси 
(давнє планування, історично сформовані квартали, ^л и ц і, лавдптфтно-ігала- 
цові комплекси) часто танайскоріше зшпиуються навіть спеціалістами-архітекто- 
рами при реконструкції чи за^дові міст. А саме при реконструкції чи забудові 
треба врахо^ватн найсуттєвіший чинник, що визначає образну характеристику 
окремого об'єкта фхітекзури - його оточуюче середовище. Враідвдння та вико
ристання естетичних якостей природного ландшафту та оточення, що склалося 
шд вдс зведення споруд , завжди були важливими умовами архітектурної твор
чості. Само%тність Ерхітектурних форм давніх споруд , неповторність їх образів 
багато в чому є результатом тонкого ро^м іння зодчими краси вавкшпппнього 
природного оточення. Досить згадати неперевершеність архітектурних ансамб
лів Києво-Печерської лаври, Кам'янець-Подільської фортеці, площі Ринок у 
Львові, таких об'єктів, як Ащфіївська церквд у Києві, П 'яїницька церква у 
Чернігові, Оперний театр в Одесі. Само^тність і  неповторність історико-їуль- 
турного обра:^" ^дьякої пам'ятки вказує на необхідність індивідуального підходу 
до віфі'ш ення всіх проблем її охорони та реставрації і, перш за все, виявлення та 
збереження тих елементів матеріальної структури, тих фрагментів давньої по
верхні споруди, тієї частини адхітекіурної форми, що створюють власне само- 
^тн ість  історико-кульїурного образу, його цш снісіь як витвору мистецтва і 
зберігають оршінальність як доіуменіу історії. Так з^ванд^ється у висновку 
праці Л. Прибеги.* Темою цього дослідження є охзрона та реставрація ігам'ятак 
кам'яного зодчества, що складають значний пласт щ)хітекіурної спадщини Ук
раїни, зважанзчи на їх широкий хронологічний діапазон від X  ст. у Кисті, якщо не 
брати де увага руїни античних міст на півдні України V-! ст. до н  е. Досліджен
ня багатьох пам'яток у натурі й ознайомлеїшя зі здійсненими реставраціями доз
волили зробити висновок про те, що на практиці в основному відсутній ком
плексний підхід до рішення питань охорони та реставрації історичішх об'єктів. 
Пам'ятки вдсто відновлюються без уратдвдння навколишнього історичного сере-
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лсзища, не приділяється належної уваги проектам благоустрою території 
]^ { ‘яток, зневажаються сучасні методологічні основи реставрації, у  багатьох ви- 
и л к іх  рівень будівельно-реставраційних робіт не відповідає сучасним вимогам. 
У названій роботі розглядаються типологічні й історико-стилістичні особливості 
ктворпв зодчества, ік конструктивно-технічні рішення. На основі виявлених рис 
іа гя то к  пшязюм узагальнення досягнень сучасної реставраційної науки та прак- 
п т г  зроблено Офобу розврити методику коьшлеігного проведення дослідяу- 
аапи>них і проектних робіт по пам'ятці ь^рованої архітектури, сфорк^лювати ме
тодологічні принципи її реставрації.

Сучасне уявлення цро завдання та цілі реставрації ^хітектурної спадщини в 
узагальненому вишяді виюидено в резолюції II Міжнародного конгресу архітек- 
иф ів, що відбувся у 1964 р. у Венеції (Венеціанська Хартія консервації тареста- 
ц яц ії пам'яток і визначних місць) та Міжнародної Хартії охорони історичних 
мкл; що прийнята у Вапшнггоні у  1987 р. Зокрема, Венеціанська Хартія визначає 
зшлі та завд ання реставрації як забезпечення, виявлення та збереження здгдожньої 
та історичної цінності пам'ятки на основі її глибокого вивчення. Якщо розуміти 
термін "реставрація" узагальнено, то він охоплює всі різновиди робіт, направле- 
■нх на збереження спагщщни." Одночасно реставрація спрямована на виявлення 
іспфико-іульїурного змісту давньої споруди, тобто тієї потенціальної інфор- 
ю п ії що зберігають і накопи^ю ть матеріальна структура, архітектурна форма 
та іюверхня пам'ятки. Найвідповщальнішим етапом реставраїцйного процесу 
каж ається здійснення відповідних робіт на пам'ятці в шпурі. Будь-які нещюду- 
мані, навіть на перший погляд незначні дії у процесі виконання реставраційних 
робіт мояуть завдати естетичних пошкоджень пам'ятці, призвести до непоіфав- 
них втрат її справжньої матеріальної структури і тим самим знищити або спотво
рити історино-культурну ціїпгість давньої споруди. Отже, важливою умовою збе
реження пам'ятки, розкриття її історико-культурної значущості є якісне здійс- 
иЕяия реставрації, виконання всіх реставраційно-технологічних процесів на рівні 
н м о г сучасної реставраційної н ^ки . Тобто у вирішенні проблем охорони та збе
реження пам'яток архітектури та містобудування процес реставрації є не- 
одмінним і найважливішим. Заходи щод о охороїш витворів архітектури теоретич
но ^ л и  осмисжні в середині XIX ст. і почали визначатися поняттям "рестав
рація", що у буквальному перекладі з латинської означає "відновлення".

Основні нщ^кові методики реставрації пам'яток архітектури пов'язують з ім'ям 
фравщузького архітектора середини XIX ст. Віолле-ле-Дюка (1814-1879 рр.), який 
в ^ ш е  теоретично виклав розуміння реставрації.“ Сучасне трактування викла
дено у  праці Л. В, Прибеги таким чином: реставрація є зміцнення пам'ятки архі
тектури (тобто створення умов її збереження) та виявлення її історичного, науко
вого та тудожнього знамення. Останнє формується ти завершальному етапі всьо
го комплексу реставраційішх робіт, коли складаеться науковий звіт. Він, як пра- 
м ло , включає матеріали історико-бібліоірафічних та фхівних попуків, моно
графії, матеріали натурного вивчення давньої споруди, у тому числі обмірні іфес- 
дення, результати наукового узагальнення й аналіу  матеріалів дослцщаення, про- 
жтну документацію щодо реставрації об'єкту, а також виконавчі креслення та
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висжовок щодо всього комплексу проведених досліджень 1 виконаних рестав- 
раційиих робіт по пам'ятці. Фактично матеріали звіту накопичуються постутюво 
в процесі дослідження та реставрації об'єкту. Таким чином, науковий звіт, в яко
му зібрано та підсзтиовано всю інформацію іфо пам'ятку, має ^ т и  й важливим 
джерелом для майбутніх досліджень давньої споруди.“

Кожї^ пам'ятїу слід розглядати в єдності з оточенням, тому необхідно вжива
ти відповідних заходів для відновлення історичного середовища З іщм пов'язано 
такі комплексні методи реставрації, як регенерація та револоризація. Вони стосу
ються безпосередньо збереження історичної забудови, тобто пам'яток містобуду
вання. Термін "регенерація" (повернення до життя) наС ^ останнім часом поши
рення в архітектурній сфері й має неоднозначне тт^гмачення. За пам'яткоохорон- 
ною методологією його застосування як методу збереження історичних місто
будівних утворень може маги місце в разі функціонального й естетичного відро
дження містобудівного утворення системою заходів, що включають як збережен
ня складових за^дови юишлексу, так і вігрворення просторової організації шля
хом реиовацІЇ окремих споруд і регламентованого доповнення сучасної з^удови.

Револоризація - це повернення достоїнств. У пам'ятЕоохорошгій теорії озшчає 
повернення естетичної значущості та функціональної ролі об'єкта, розіфигтя та 
виявлення його історико-кульїурної цінності переважно реставраційними засоба
ми та шляхом максимального збереження автентичної матеріальної субстанції 
просторової композиції утворення.“  Так, охорона частини Києва в межах за
повідника "Стародавній Київ" як пам'ятки урбаністики має здійснюватися пере
важно за методом регенерації, хоч пам'ягшохоронні дії стосовно окремих істо
ричних ансамблів не можуть вижідїгги за рамки методу револорнзації.

Проблему зберенвння історичної за м о в и  в містах Увраши не можна виклю
чати з контексту більш широкої проблеми місто^дівного розвшту, що іде за за
гонами, що сформувалися у складні політично-економічш часи минулого і про- 
довяують діяти сьогодні. Специфічною ж  для нинішнього часу є ситуація, за якої 
діяльність державних органів охорони пам'яток, а також вся пам'ятгоохоронна 
діяльність в У і^аїні відбувається в умовах динамічних соціально-політичних 
змін, перетворень, в умовах реконструкції адмішстративно-правової системи, ко
мерціалізації, приватизації. Брак пам'ятгоохоронного законодавства спричиняє до 
того, що досі залишаються невирішеними питання власності на пам'ятки фхітек- 
тури, історичну забудову та землю. Кожна пам'ятка повинна маги власника. При 
цьому ц утримання повинно забезпечувати всі необхідні умови для збереження. 
Оскільки охоронний статус багатьох об'єктів історичної за^дови за чинним заго- 
нодавсгвом ще не визначено, неможливо гарашуваги їх збереження в умовах по
всякчасної містобудівної регонструкції. Тобто проблема збереження історичної 
за м о в и  включає багато аспектів, починаючи від діяльності державних органів 
охорони пам'яток, муніципалітетів аж до н^гово-проектних розробок для оіфе- 
мих об'єктів. Для плідної та результативної роботи поірібна постійна співіфаця 
фахівців всіх галузей і рівнів: від правників до архітекторів, етнографів, кра
єзнавців.“  Слід защ'чати до співпраці й  міжнародних експертів, які мають досвід 
впровадження пшроюмасштабних гфограм збереження історико-архітекіурної
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мд іпіиніт Власне, відновідальність за збереження історию-кулмурних надбань 
яароду покладається, перш за все, на арзатегауріц' школу, тобто тісно пов'язана з 
^юблемою належної підготовки кадрів архітекгорів-реставраторів і зодчих за- 
іалшого профілю.'“

Адже фахівець у  галузі охорони історико-культурної спадщини мусить глибо- 
ю  пізнаги історію зодчества та традиційної будівельної техніки, усвідомити ос- 
ш нн сучасної реставраційної теорії, оволодіти методикою історино-бібліо- 
ірафічних, архівних та архітектурно-археологічних досліджень, знати національ- 
к  заюнодавство та міжнародні акти з питань охорони історнш-культурної спад
щини, на сучасною  рівні вирішувати питання утилітарного використання 
шм'яток, виявляти їх історнко-іультурне значення та містобудівну роль шляхом 
відтворення й естетичної оргаюзацН навколишнього середовища.

У щюцесі реконструкції, регенерації чи револоризації історичної забудови 
їосг і сіл, нового будшницгва в системі історичних місто^дівних утворень важ- 
:шво забезпечити не тільки фізичну охороннісгь окремо взятих пам'яток, але й 
квпюзицішшми засобами творчого характеру виявиш  їх містобудівну зна
чущість, рожрити особливості просторової структури вомгшексів, у ЦІЖ)Му збе
регти та розвинути архітектурно-зудожні образи поселень, що історично склали
ся. За таких умов можливе забезпечення повноцінної охорони національної істо- 
рико-^хітектурної спадщини, але при наявності сталого фінансування 
ждиовідних реставраційних організацій. На жаль, відомо, що у 1994 р. вони за
безпечувались фінансуванням лише на 25% .'' ІЬбто основною іфоблемою в ор- 
гянізяпії реставрагцйних робіт у сучасних умовах господарювання залишається ік 
Авансове забезпечення. Стосовно ж якісного складу реставраційних організащй 
Законом України "Про інвестиційну діяльність" та Постановою Кабінету 
Мішстрів Укршни від 8  жовтня 1992 р. №  569 "Про вцдаду учасникам інвес
тиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проекту
ванні і будівництві" передбачено ліцензування реставраційних робіт у Головному 
ждеизійному центрі Мінбудадхітекіури України (нині Держкомбуду Увраїни - 
Д^іжавного комітету будівництва, архітектури та житлової політики кр аїн и ) з 
обов'язковими експершими висновками комісії корпорації "Уфреставрація". Са
ме корпорація "Уїрреставрація" має приділиш належ і^ увагу збереженню голо- 
м н х  принцшгів професійного підходу в реставрації заразом  з Держгрхнаглядом 
лф ияш  збереженню якості та поіращенню рівня реставраційних робіт.

Якщо в організаїцї реставраційких робіт основною залишається проблема 
фішнеового забезпечення, то у  рівні їх  виконання, тобто у відтворенні пам'ятки 
аївотектури чи містобудування, постав комплекс проблем, пов'язаних з тракту
ванням пам'ятки зодчества, як витвору мистецтва. Адже автентичні твори мис
тецтва не тільки унікальш, а й  неповторні.

Була б справжнім і  страшним блюзнфством, як каже відомий теоретик 
архітектури І. І. ІконникоБ*“, навіть ідея переписати наново майже стерту часом 
Тайну вечерю" великого Леонардо, скільки б не збереглося гравюр, копій з них. 
Навіть маючи ппфоіу інформацію про тдщожшо форму зниклої пам'ятки та всі
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засоби для її ВІДНОВЛЕННЯ, макет ніколи не стане воскреслою пам'яткою. "Він бу
де інтерпретацією образу та форми, що висвітлюють і риси пам'ятки"." Тобто 
цінність першотвору не восіфесає, замість неї тфопонуєгься інша матеріальна 
цінність у  вигляді макету. Х іта доцільність появи макету у відповідних ситуаціях 
необхідна, та не виключна. Адже архітекіура завжди - частина довкілля, вона 
входить до складного юнтексту міста, поновленого чи іфосто зміненого людсь
кою працею ландшафту та складає матеріалізований запис про історичну долю 
місця, береже собою його "пам'ять". Інколи виникає іфоблема не тільки виявиш 
найболючіші втрати, а й  віпродити загублені ланки спадкоємності в історичній 
забудові. У такоі^ разі високоякісна інтеріфетація в машті може бути більш зна- 
>^щою для сучасності, ніж оригінал для часу свого існування. Так сталося з 
відновленим Старим містом у Варшаві, зруйнованим вщент фашистськими оку
пантами у 1944 р. Макет об'єднав громадське середовище - площі, вулиці, 
інтер'єри ко^зеїв, кав’̂ н і, різні установи. При цьому житлове середовище форму
валося у відповідності з вимогами сучасного комфорту й сп о со ^  життя. Макет 
відтворено як специфічний витвір мистецтва, що несе образ місця, оф аз історїї.

Саме враховуючи винятково важливе значення вігцворення видатних пам'яток 
історії та культури для відродження духовності українського народу та з метою 
відбудови втраченої історию-архітекіурної спадщини, 9 гищ ня 1995 р. за 
№  1138/95 вийшов % аз Президента України "Про заходи щодо відтворення ви
датних пам'яток історії та культури", юкрема про відбудову комплексу Ми
хайлівського Золотовджового монастиря та УЬпенського собору Києво-Печерсь
кої лаври у Києві, що мають унікальну архітектурну, містофдівву та історикт- 
культурну цінність.

Відтворенню обрану історії, тобто регенерації історичної забудови заповігщих 
територій у Кам'янці-Подільському, Луцьку, Вінниці, Одесі, Керчі та ікшшх 
містах к р а їн и  (щнне історичне планування та забудову мають понад 70% насе- 
ж них гукшіів) присвячено наукаові розробки сучасних вчених: теоретиків і прак- 
тіпав архітектури, досвідчених реставраторів. Адже в радянський час постражда
ли всі міста Уіраїни, та найбільш болючий удар нанесено по історичній за
будові. Тому "повернеїшя в  історію", до збереження та відтвореттня історичного 
середовишд міст, до вцфодження та використання регіональних особливостей є 
необхідним кроком угверджекшя спадкоємності ^льтурних традицій.

У 80-х рр. розроблено ірограко' регенерації та реконструицї забудови за- 
поніациків у містах Дубно та Острозі - тгайціїшіпшх істортічішх населетшх пунк
тах Рівненщини. Як зазначає один з їх авторів Є. Водзинський, програми розроб
лено з ура?уванням цінності спадщини, ступеню її збереженості, потреб 
функціонування заповіщшків і реальтшх економічних і % дівельішх мождивосген 
цих міст. Регенерація історичної забудови передбачається переважно шляхом 
відгвореїшя саме Ні місто^дівних, а не суто архітектурних особливостей. Вона 
включає реставрацію пам'яток архітектури, віїцвореннх пішшх втрачених 
дишків, компенсаційне %дшницгво з одержанням висоти, м асш таб й адхітектур- 
ного обра^, близькими до колишніх будинків; нове будівництво, що має нейт
ральний або перехідний характер; переробку фасадів і завершень вже створених
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у  напрямі^' їх  наближення до традиційної за^дони. З низки лам'яткоохо- 
рснних заходів вирішальним кроком стала розробка ряду комплексних регіональ- 
м х  щюграм н^тшво-проектних і ремонтно-реставращйних робіт, підготовлених 
у 1993-1995 рр. для 15 областей Уіфаїни з найбільш значним історико-^хітекгур- 
там потенціалом. Згідно вже розроблених іфограм за останні роки в Уіраїні 
зонно активізувався процес комплексної реставрації та регенерації історичної 
о б н о в и  заповідних міст. Безпосередньо відновлено й оіфемі об'єкти вагомої 
ю і(ч»ко-^хітектурної цінно сгі.

Так, ретельне проведення робіт щодо реставрації одного з чисельних мону- 
меатальних будинків у центральній частині м. Львова, так званого "Гранд оте- 
ж ї', алусшю впорядіувати цілий квартал цінної забудови по проспекту Свободи, 

11-15, де майже у  повному обсязі відновлено композицію фасадів першого 
імерз^.“

На сучасному етапі втілюється в життя розпочата у 1989 р. розробка місто
будівної концепції регенерації Кам'янець-Подільського ДІАЗу (Державний істо- 
їж ю -фхігекіурий заповідник).

Б&жі історию-щ)хітекіурних заповідників у багатьох містах к р а їн и  охоплю
ють комішевеи забудови, що відмінні за своїми морфозюгічними та комно- 
» і іінними х^актеристиками. Наїфиклад, у Луцьку, Чернівцях, інших великих 
кастах, поряд з ансамблями давнього походження тєриторн запошдників включа
ють і  забудову, що сформувалася на межі ХІХ-ХХ ст. У цей час склалася щільна 
багатоповерхова за м о в а  іулиць. Її остаточне формування відбулося у 20-30-х jç ., 
«пти поширилися тенденції архітектури модернізму в її конструтсгивістському та 
функдіоналістському проявах. Кордонами охоронних зон архітектурних за- 
зовідників стають вулиці, обидва боки яких мають гармонійну за^дову, й тоді 
нннкає іфоблема невиправдано суттєвої різниці у правово&у статусі рівних за 
жачснням бутцвель.” У  таких випадках межі заповідника виявляються досить 
ш-іучними Тому, щоб уникнути небажаних ситуацій, є пропозиція прокладати 
)е к і заповідних територій не тільки вздовж ^лиць, а і згідно меж будівельних 
ділянок, що в умовах регулярних квщпалів визначаються геометричною чіткістю. 
Адже найбільш важливим є не включення у  межі заповідника поодиноких 
іт с ’ягок, а охоплення усіх ^хітекзурних ансамблів.

Щ)и складанні програм регенерацп кожного з історичних місць виникають і 
суто специфічні регіональні та загальні проблеми, що потребують комплексного 
п}ш ю вня. Пїю це свідчать матеріали н^таово-практичної конференції, що відбу
в с я  у 1994 р. у Кам'янці-Подільсьюму щд назвою "Проблеми регенерації істо- 
рвчвої забудови заповідних територій населених ігункіів України".

Наприклад, на терені Бучача визначено проблеми регенерації провінційного 
адміністративного містечка.“  Всі вони пов'язані із загальними потребами життя 
міста і насупщою є потреба опрацювання загальної програми регенерації цент- 
радьної частини містечка оскільки проектна документація, що стосується тільки 
реставрації та пристосування окремих пам'яток, що досі розроблялася інститутом 
■^^західпроекгреставрація", не дозволяє корегувати вирішення проблем,
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пов'язаних з реконструкцією, регенераці€ю, реставрацією навшлипшього істо
ричного середовища в цілому. Треба зазначити, що діяльність інституту "Укр- 
західпроекгреставрація'', що іфацює у  Львові, як й інституту "Утфнроежтрестав- 
рація", що працює у Києві, фактично нерозривно пов'язана з діяльністю органів 
реставрації пам'яток Уьфаїни після другої світової війни. Саме тоді розпоряджен
ням урдпу від 09.05.1946 р. у  Києві ̂ л о  створено трест з будівництва монументів 
і реставрації пам'яток архітектури, що у  1947 р. дістав назву "Будаїонумвнг", а 
згодом - "Республіканські спеціальні науково-реставраційні виробничі май
стерні", а після зміни кількох назв сьогодні це корпорація "Укрреставрація'', до 
якої входять названі інститути. Вони разом з філіями виконують повний комішекс 
поитукових, науково-дослідних, фіткаційних, реставраційних і регенераційних 
робіт, пов'язаних з об'єктами національного іультурного надбання та історично
го середовшца на всьоь^ терені Україїш. Зоїрема, інститут "Уірзахідпроекірес- 
таврація" поїшфює свою діяльнісгь переважно на Вітшицьку, Волинську, Закар
патську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Хмельшщьку, 
Чершветщку обл., а також допомагає збереженню української національної куль
турної спадщини у тфилегаик до західного регіону державах: Білорусії, Польпц, 
Румуни, Словаччині, Угорщині. Директор інституту І. М ошгич вважає його 
стрижнем концентрації науювіцв реставраційного профілю, гарантом нового 
підходу до іфоблем охорони історичного середовшва.“

Однією з основних слід вважати тфоблему відновлеіпія втраченої забудови 
житлових кварталів центрів історичних міст. Вона вимагає розробки теоретичних 
і творчих засад відновлення, дослідження регенеруючої субстаніцї, вивчеігая ролі 
суб'єктивних факторів у формуванні цілісної просторової структури. А  кожний 
населений іункг має }гнікальні риси, що вкізнанаються комплексом історичкшх, 
природних, соїцально-економічних та інших факторів. Всі вони мають вияв
лені, зафіксовані та повинні зберігатися на всіх стадіях розвитку населеного 
пункту.

Серед тфоблем збереження м істо^дівної сіщгццшш, що набувають соціально
го х^актеру, вчені вважають актуальними та  сьогодні три з них:

1. Ю ридичні г^ а ш ії збереження та вивченая самого предмету охорони 
(відсутність закону про ож роіу  пам'яток, необхідіасть розробки положення про 
пам'ятку містобудування, що передбачає диференційовану фіксацію різних скла
дових такої ішм'яхки).

2. Можливість забезпечення н^кових пошуків, досліднень і  проектної іфак- 
тики в історичних містах і селах.

3. Господарсько-економічні умови збереження містобудівної спадщини. “

За таких обставин конче потрібне глибоке розуміння великого зкшчення про
сторового оточення ЛЮДНІШ у формуванні її національного самовизнатшя.

На жаль, осташгім часом активізувалося втілення в життя ідеї "створювання 
стфовини" Тільки заміна оригіналу театралізоваїшми макетами, не мотивовани
ми культурною та містобудівною ситуацією, свідчить про неіфілість думки та 
майстерності. Так, наприклад, у Києві на розі вулиць Прорізної та Володимирсь-
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і десять роив тому з явилась могутня споруда, що, за свідченням авторів, по- 
^ л а  відродити первинний вигляд Золотих воріт. Художня та ^дівельна 

яо сіь  цього сучасного творіння профанують образ вультури стародавнього 
Юква. Найголовніше ж, що під масивами макету зникла справжня достовірна 
■формація іфо минуле Київсью ї Русі.“  Витрачено чималі ш ш ш  на ангикуль- 
т у ї^  показуту часів "епохи застою", копи безліч пам'яток потреСує елеменгар- 
■ к  умов для зупинення зіубної ерозії. І водночас, початок Володимирсьшї ву- 
дпгі, означений місцем розташування колишнього літописного міста Володими
ра, з його Багиєвою брамою, князівськими палацами та Десятинною церквою, 
зберігає матеріальну пам'ять про ті часи тактовно та невимушено. З ц іа  території 
розкриваються перспективи на суто київський неповторний лавдшафт. Звідси 
тагає до Подолу найкшвська, за твер д ін н ям  М. Булгакова, вулиця Андоішський 
тдеЬ, якій повернуто нове життя. Наочно діє концепція бережливого формування 
девволових коішлексів м істо^дівної структури. Тут діє розроблений і сформульо
ваний в Києві еюлогічний принцип охорони архітектурної спадщини, що перед
бачає безумовне збереження не лише самої пам'ятки, а й її оточення, без чого во- 
т  неминуче Бтранає у  своїй художній віфазносгі.^

І все ж  загальний стан охорони архітектурно-містобудівної спадщини % раїни 
слід вважати ще незадовільним. Х іча, стурбований цим фактом. Державний 
Комітет Увраїни у  сіфавах містобудування та дохітектури (нині Державний 
кастет будівництва, дохітекіури та житлової політики У ^ш ни) у 1995 р. замо- 
п в  Н^чсово-дослщнозіу інститутові теорії та історії архітектури та містобудуван
ня підготуваги Національну доповідь про стан охорони архітекіурно-іиісто- 
отдівної спащцини Уїраїни. Докдадно сформована, вона перетворилася на 
ипігальну працю з ретельно складеними таблицями аналізу ремонтно-рестав
раційних робіт на пам’ятках архітектури України з урахуванням термінів і часу їх 
родообки для всіх регіонів держави. Зокрема, в цій доповіді констаїується, що 
"тривала недооцінка значення фундаментальних історико-архітектурних 
досліджень призвела до хаосу у використанні понять і  термінів, пов'язаних з ож>- 
роною місто^дівної спадщини. Поглиблення роботи з цього питання необхідно 
для логічного осмислення стаїу' справ у сфері охорони істориш-культурного над
бання".

Згодом за Указом Президента України від 15 січня 1996 р. Л» 58/96, де одним 
з іункгів значилося передбачити створення Всеукраїнського науково-методично
го та досзгідно-інформаїцйного центру архітектурної спадщини, вийшла Поста- 
ш)ва Кабінету М іністрів ^^фаиш від 13 травня 1996 р. № 500 і на її виконання оз- 
шчений центр дохітектурної спадщини розгорнув свою роботу. У  його наїфацю- 
взннях вже зосереджуються матеріали про виявлені пам'ятки містобудування та 
архітектури, що потре^гють отюрони та збереження по всіх областях України й 
Автономної Республіки Крим.

Одна з актуальних проблем охорони та збереження історико-архітектурної 
спадщини пов'язана таш ж з техногенезом, ігід яким розуміється сукупність про
цесів і  явищ, обумовлених діяльністю людини. Справа в тому, що в останні 30-40 
років спостерігасться посилення деформації багатьох історико-архітекіурних
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пам'яток у Києві, Чернігові, Феодосії, Ялті та інших містах к р а їн и .“ Фахівці за
стерігають від можливих кгйнацій, що спричиняються вивітрюванням і  послаб
ленням несучих конструкцій, вібрацією грунтових підвалин споруд від експлл а- 
тації метрополітену, транспоріу, землетрусу; створенням під спорудами підзем
них пустот; оползненими зрушеннями грунтів. Для зменшення ризику вони про- 
пощтють активі^вати діяльність еюлогічного моніториніу. Досвід створення та 
функціоз^гвання еюлогічного моніторингу в Києво-Печврсьюму заповіднику, бу- 
динку-музеї А. П. Чекова, Антоніевих печерах у Чернігові, склепі Демегри в 
Керчі дозволяють рекомендувати його виюристання для території історичних за
повідників і окремих пам'яток, що знаходяться у  складних геологічних і техно
логічних умовах.

Щодо загальних опрацювань проблем охорони та збфеження пам'яток місто
будування та архітектури, то не можна обминути наукове видання "Архітектурна 
спадщина ^^ а їи и ", що започахювано перпнш вилусюм у 1994 р.

Тут розглядаються матеріали з історії архітектури України, введено нові фак
тичні відомості щодо містобудівних утворень і споруд, переглянуто застарілі ю н- 
цешіії, висвітлено деякі маловивчені аспекти архітектурної спадщини та її охоро
ни. Зоїфема, питанням охорони містобудівної спадщини іфисвячено статтю 
Е. Водзинсьюго, де найбільш масштабною іфацею у ході реалізації державних 
іфограм, спрямованих на охорону історию-ід^льтурної спадщини, визначено 
шдготовку "Зводу пам’яток історії та культури країн и ". Гостроакіуальним автор 
назвав всебічне дослідження історії містобудування України та видання 
відповідної праці, що б містила б найповніші наукові узагальнення та віцкриття 
в цій галузі та розкрила б основні особливості містобущвної спадщини Уфаїни. 
Пфшочд)говим іфактичним задданням охорони містобудівної спадщини він вва
жає завершення створення історико-архітекіурних та історию-культурних за
повідників.“ Про необхідність визнетення художшьої цінності історичної за%до- 
ви міст України наголопо'є Ю. Ходорковський, матеріали досліджень якого 
вміщено у зазначеному виданні^ Цей н^^швий збірник проголошує важливе за
вдання сьогодення - виявлення "значних історичних містобудівних об'єктів" і роз
робку заходів їх  охорони та використання.

Підсумовуючи спробу висвітлення проблеми охорони та збереження пам'яток 
містобудування та архітектури, слід наголосити, що автентична матеріальна 
структура, складовими якої є пам'ятки архітектурної спадщини, несе історико- 
кульїурну, наукову, художню, інші інформації та є завади потенційним об'єктом 
пізнання та дослідження, тобто потребує ктаксимальної охорони та збереження з 
боїу держави. Коло жіфоблем, пов’язаних з забезпеченням охорони та збереаюн- 
ня пам’яток, залежить від категорії об'єктів, що підлягають державній охороні. 
Від того, до якої категорії належить цінний об'єкт історию-культурної спадщини, 
^ д ь  то локальна пам'ятка, юмплекс пам'яток, містобудівельні утворення чи за
повідні території ^ 0  заповідники, власне й повинні добиратися методи охорони, 
збереження та доцільного їх виюристання. У  нашому викладі зосд)еджено увагу 
на загальних насущних проблемах охорони та збереження ісгорию -^хітекіурно- 
го довкішія у  юмплексі, ю нгею ті розвитку населених шст. Адже у місгобудівшй
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■л-.-адц минуле повсякчасно актуалізується, обслуговуючи процеси сучасного 
ш здого життя, йде безперервне формування архітектурного простору в тісному 
Зі W3R сучасних і успадкованих від минулого стильових характеристик і тра- 
.Я1 .1Й Таким чином, створюється той неповторний історичний осередок, що по
їд е т е  комплексної охорони та збереження, враховуючи як їлибинні процеси роз- 
шзжу, гак і новітні зміни становлення образу нашої історії в повсякденноі^г ото-
и  д н і  ЛЮ ДИНИ.
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ГЛАВА VI. ПАМ'ЯТКИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО 
МИСТЕЦТВА: ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНА

1. Д О  ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ПАМ 'ЯТОК  
М ОНУМ ЕНТАЛЬНОГО М ИСТЕЦТВА

Невід'ємною складовою вітчизняної історию-культурної спадпщни є пам'ятки 
тудожньої іультури - твори різних видів і  жанрів образотворчого мистецтва: жн- 
вотіису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистетцва. Особливе місце 
серед них належить пам'яткам мистецтва монументального, яких, на жаль, до 
сьогодні збереглося небагато. У монументальних творах минулого в опосередко
ваній формі втілено високі ідеали свого часу, естетичні уподобання, важливі
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гїіягільні ідеї. Найвизначніші з них концентрують у собі ід'льтурні досягаення 
зЕвної доби та вирішують важливі мистецькі проблеми.

З найдавніших часів до XVIII ст. включно найбільш поширеним видом мону- 
івяіального мистецгаа майже на всій території України ^ л о  монументальне ма- 
лф сіво в архітектурних спорудах. Живописом вкряваш  стіни античних гроб- 
мць-склеш в, оздоблювали численні собори, церкви, світські та житлові будови. 
Спащфічним видом монументального мистецтва є іконостас, що впродовж бага- 
тм к  століть займав одне з найважливіших місць в оздобленні церковних споруд, 
У монументальних комплексах іконостасів органічно по€днукш.ся ^хітекіура й 
о^изотворче мистецтво, в  % раїні збереглися такзж пам'ятники монументальної 
саульшури, що не посіла провідного місця у багатій спадщині вітчизняного се
редньовічного мистецтва' Найбільшого поширення вона набуває лише з діугої 
аож)вияи XVI ст. на Правобережжі та західних землях України. Фігурна стульп- 
ітра, рельєф, художнє різьб.лення прикрашали палаци, католицькі зфами, житлові
О^ДННЖИ.

Незаперечним є велике громадське та ножове значення досліджень 
шціональної мистецької спадщини, що стають особливо актуальними в умовах 
роз^дови незалежної української держави. Важливу роль у цій сіфаві має 
вщ іраги Звід пам'яток історії та культури України, томи якого включають і 
ю і'ягки  моїу^ментального мистецтва з найданаіпшх часів до XX ст. включно. У 
зв'язку з підгоювкою цього віщання особливої гостроти набуває питання визна- 
чЕзшя ступеню наукової вивченості як окремих об'єктів в Уіраїні, так і у 
регіональному та історичному аспектах.

Пам'ятки давньоуїраїнсьшго монументального мистецтва стали предметом 
спеціальних мистецтвознавчих досліджень лише у  т^^гій половині XIX ст., хоча 
зацпсавленість художньою іультурою минулих часів виникла досить рано.^ Так, 
(Щ)емі згадки про ст^одавн і архітектурні пам'ятки та к  мистецьке оздоблення 
зустрічаються ще в літописах, хроніках та інших літературних джзгрелах, історич- 
п х  працях і доіумеш ах ХУ-ХУШ ст. У XVI - першій половині ХЛП сг. ук- 
ршнські середньовічні споруди, прикрашені творами живоїшсу, скульптури, деко- 
ратнвно-ужитювого мистецтва, викликали захоплення іноземних мандрівників. 
Чеський дипломат Еріх Лясота, польський дипломат, історик і юрист Реіінальд 
Гейденштейн, французький інженер Боплан, сирійський архщіакон Павло 
Ажппський залишили описи багатьох з них.* У  першій половині XVII ст. з ак- 
тивізаціоо боротьби щюти унії, католшщзму, за національну та духовну нєза- 
лехнісгь в У ^аїн і посилюється інтерес до вітчизняного їульїурного спадіу, зо
крема, до пам'яток часів Кіпвської Русі. Історію, ід^льтуру, мистецтво цього 
идііоду досліджують відомі історики XVII ст. А. Кальнофойський, І. Гізель, 
письменник і церковний діяч С. Косов. Новий спалах заціїсаипеності старовиною 
спостєрігаєтьсяу до грій  половині XVIII ст. З цього часу стають відомими багато 
вітчизняних старожнгностей, з загальним вивченням яких пов'язано фактичне 
пізнавання та дослідження середньовічного мистецтва, зоїфема, живоїшсу. 
Зйахідки таких літературних пам'яток, як "Остромирово Євангеліє", “Слово про 
Ігщ)ів похід'' тачн о  вплинули на посилення інтересу до давньоруської зд^дожньої
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кульїури. в  З ^ а їн і про стародавні архітекіурні та мистецькі пам'ятки йшлося у 
творах І. Фальковського, С. Миславсьюго. Відомості про будівництво давньо
руських міст, архітекіух^ оіфемих споруд та їх оздоблення містять також істо
ричні дослідження російських вчених в. Татищева, А. Шльоцера, М. Ломоносо- 
ва. Діяльність останнього мала особливе значення для збіфання, глибокого вив
чення та збереження пам'яток давньоруського монументального мистецтва, дове
дення до широкого загалу його естетичної цінносгі.’

Винятково важливу роль у справі відкриття та вивчення мистецьких пам'яток 
минулого відіграло ХЕХ ст. Під впливом нових історичних умов активізуються 
національно-патріотичні настрої, загальноєвропейське прагнення людей усвідо
мити історію свого народу, його дутювні витоки. Вигоєння пам'яток образотвор
чого мистецтва в цю епоху пов'язано з бурхливим розвитком науки, зокрема її гу
манітарних дисциплін - історії, ^хеології, філософії, етнографії, філології. До 
початку століття відносяться перші сіфоби нгукювого дослідження творів давнь
оруського мистецтва. У 1809-1810 рр. російський урдд організував спеціальщ^ 
історико-археологічну експедицію у складі історика й археолога К. М. Бороздіна, 
палеографа А. 1. Єрмолаєва та зудожника Д 1. Іванова для замальовування та опи
су старовинних речей у деяких стародавніх містах і монастщ)ях Росії та Уїфаши 
(Кшв, Чернігів). Вперше було обміряно багато давньоруських адхітекгурних спо
руд. Так, у  Києві було скопійовано мозаїки XI ст. у соборах св. Софії та Ми
хайлівському. Матеріали, зібрані експедицією, й  досі не втратили свого науково
го значення.^ ГИдогмки робіт стосовно відкриття та опису творів різних видів дав- 
нюруського живопису, що проводились у Російській імперіїу ПфШІЙ чверті XIX ст., 
було підведено у довіднику П. Кешіена.^ У  цій праці, що містить, головним чи
ном, дані про рукописи, згадуються також пам'ятки мощ'ментального живопису, 
в  тому числі фрески Десятинної церкви та  мозаїки собод' св. Софії в Києві. На- 
іфикінці ХУШ та на початку XIX ст. над вивченням пам'яток київської старови
ни працює відомий дослідник М. Берлінський. Вчений скопповав щойно відЕфи- 
тий ст^одавш й живопис у Софійської,^ соборі, переписав наїшси на софійських 
мозаїках. Дослідження М. Берлінського‘, а  також твори про старовину митропо
лита Є. Болховиїинова’ вважаються першими нгуковими іщацями про українські 
стадожитності.*

У 1835 р. ^ л о  створено Тимчасовий комітет для розшуків старожигаостей у 
Києві, а в 1843 р. - Київсьіу адхеографіч^ комісію, у роботі якої брали участь 
професори Київського університету св. Володимира (А. Стащювський та Н. Іва- 
нишев). У 40-х роках XIX ст. остання, зокрема, зібрала та вивчила багато цінних 
літературних і адхівних джерел для дослідження пам'яток ХУІІ-ХУШ ст. 
У 1845-47 іф . співробітником комісії, як :^ож н и к , збирач фольклорних та етно
графічних матеріалів був Т. Г. Шевченко. У  середині століття розгорнулась 
діяльність дослідників Стадодавньої Русі С. Крижанівського, Л. Похнлевича, 
І. Срезневського, дослідника Києва М. Закревського, дослідника Чернігова 
М. Маркова їх  роботи, що містили важливі історичні відомості гро ^хітекзурні 
пам'ятки (в тому числі і про їх мистецьке оздоблення), мали в основнох^ описо
вий характер." Значну роль у вигоєнні давньоруського мистецтва відіграв перший
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рєхгор Київського університеїу М. Максимович.

У ті часи пам'ятки середньовічного живопису - ікони, вкриті шатами та кіптя- 
юю, настінні розписи, сховані під пізніпшми нашаровуваннями, знаходились у 
^ ж в а х  і монасифях і тоь^ ^ л и  малодоступними для досліджень. Сіфавжньою 
сетсаціао стали випадкові відкриття фресок XI ст. у соборі св. Софії (1843 р.), 
розписів XII ст. у Кирилівській церкві в Києві (1860 р.), а потім й інших творів 
ггзфодавнього живопису в спорудах часів Київської Русі. Але недосконала мето- 
двха реставраційних робіт, вимоги цфковних властей щодо збереження офамів у 
•благоліпному" стані призвели до того, що ці унікальні фрески було знову зама
льовано олійними фарбами й на довгий час заіфнто для дослідників. Численні 
жубдікації середини Х Ж  сг. мали характер опису оїфемих пам'яток Так, Ф. Солн- 
нга, відомий російський реставратор, дослідник мистецтва та н^одного побуту, 
к л а с  альбом з копіями мозаїк київського Софійського собору.Й оз^ ж  належить 
І перша сіфоба реконструкції первісного вигляду цієї визначної пам'ятки." У на- 
тяш их часописах Москви, Петербургу з'являються статті про стародавні живо- 
м сн і та сі^льптурт пам'ятки Києва - фрески та мозаїки собору св. Софії, сарко
фаг Яросгава Мудрого та ін. Оскільки тоді на мистецтво стщ)одавньої Русі диви- 
ж ж  як на предмет археологічної н^пш в цілому, вивчення середньовічних мис
тецьких пам'яток у другій половині Х Ж  сг. було зосд>еджено, в основної,^, в ар- 
колоіічних товариствах (Російське археологічне товариство. Московське архео- 
жмічне товариство, Імператорська археологічна комісія). Помітну роль у розвит
ій  окремої н ^ к и  про давньоруське мистецтво відіграло утворене в 1864 р. у 
Хіоскві з ініціативи видатного вченого - філолога Ф. Буслаєва Товариство давнь- 
срусьюго мистецтва, до завдань якого входило зібрання та ножова розробка 
гам’яток давньоруського мистецтва та матеріалів щю нього. До 1910 р. це було 
-тане наукове товариство в Російській імперії, що цікавилось лише художньою 
спфовиною. У Києві в ці часи плідно працювали П. Лебедшщев'̂ , А. Лашка- 
ров.*^ А ж  їхні дослідження, що проводилися безпосередньо в церквах і монасти- 

у більшості випадків натрапляли на протидію церковних та урядових влас- 
тет ̂ 00 приватних власників. Тому у минулому століпі давньоруський монумен
тальний живопис, як правило, відкривався випадково, частіше всього під час чер
гових "поновлень" стінопису. При датуванні пам’яток вчені спиралися не на озна- 
п  ^дожнього стилю, а на історичні відомості гро фрески.”

Поряд з традиційним інтересом до гд'дожньої ід^льтури періоду Київської Русі, 
у ХЖ  ст. в Україні починають вивчати й пам'ятки інших історичних епох Так, 
жрш і іфоки у  дослідя£нні мистецького спадву ХІУ-ХУП ст. пов'язано з розвит- 
ж м ч>аєзнавства”, вивченням історії окремих міст і місцевостей (П. Батюпшов”, 
М  Заіревський”, М. Берлінський, Є. Оцінський”, В. Гульдман'*, С. Барони®, 
Н. Теодорович" та ін.). Хоча пам'ятки сіульшури, живопису згадуються в цих робо
тах лише принагідно, але в них є цінні відомості про будівлі, з якими пов'язані 
мкггецькі твори, про особи замовників, реставраци тощо. Чимало пам'яток, відо
мостей про окремих майстрів, історичних доіументів, що стосуються мистецько
го ж нпя, було залучено до н^кового вжипу? завдяки діяльності різних нщ^кових 
ТО«Щ)ИСТВ, постійно ДІЕОЧИХ губернських жмітетів з вивчення та публікації
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архівних документів ("Архив Юго-Западной России", "Акты, относящиеся к  ис
тории Южной и Западной России" та ін., видаїшя Історичного товариства Несто- 
ра-лігоїшсця, історико-філолоіічних товариств при раді університетів України, 
Ніуювого товариства імені Т. Г. Шевченка у Львові).

Історичні відомості про мистецькі пам'ятки ХУП-ХУШ ст. та цінні архівні ма
теріали знаходимо в окремих працях М. Закревсьюго“ , О. Лазаревського“, 
О. Ш афонською", І. Фундуклея“, Д. Баталія.“ Д жерелознавчий матеріал для ми
стецтвознавчих досліджень містять також описи губернських єпархіальних дав- 
ньосховиїц, історико-статистичні описи міських і сільських церков і монастирів 
тощо.

у  Західній к р а їн і у  XIX ст. виходять друком історико-мисгецтвознавчі праці, 
ірисвячені місцевим пам'яткам середньовічної церковної ^хітектури та мис
тецтва (Я. Головацький, І. Ш араневич, Ф. Білоус та ін.)

Друга половина XIX ст. ^ л а  важливим періодом у становленні історії мис
тецтв як самостійної наукової дисципліни. У 1863 р. на історико-філологічних 
факультетах університетів ^ л о  створено кафе.щ)и історії та теорії мистецтва. Ве
лике значення в гаїузі відкриття, реставрації та поіуляризації середньовічного 
монументального живопису в к р а їн і мала діяльність А. Црахова - професора 
історії мистецтв Київського університету, члена Російського археологічного това
риства. У  1880-1890-хрр. вчений керував роботами щодо відкриття та реставрації 
давнього моїумбшального малярства в Кирилівській церкві та інших спорудах 
Києва (Софійський собор. Михайлівський Золотоверхий монастир)”  досліджу
вав стародавні пам'ятки м. Володимира-Волинського, А. Прамов одним з перших 
поадв наукову фіксацію творів монументального живопису, як нещодавно відкри
тих, так і вже відомих. Окрім юпвських пам'яток, було скопійовано фрески у 
церквах міст Володимира-Волинського та Чернігова, проводилась атрибуція, ху
дожньо-стилістичний аналіз і публікація творів.“

У  становленні історії мистецтв як науки особливе значення на той час мали 
роботи видагаого російського вченого Ф. Буслаева та його учня Н. Кондакова. 
Відомий візантолог Н. Кондаков з 1871 р. до 1888 р. викладав на кафедрі теорії та 
історії мистецтв Новоросійського уш версигеїу в Одесі. З іменами цих вчених 
пов'язано розвиток комплексного та іконографічного методів дослідження серед
ньовічних мистецьких пам'яток. Найважливіші теоретичні настанови та 
дослідницькі прийоми, ввроблені в рамках цих методів, з деякими змінами вико- 
ристоБуються і  сучасним мистецтвознавством.”  Н. Кондаков порад з вивченням 
пам'яток візантійського моїументального живопису займався дослідженням й ат
рибуцією сюжетів розписів давньоруських споруд”, вивчав зв'язки мистецтва 
Кшвської Русі з Візантією. Але давньоруське мистецтво розглядалось Н. Конда- 
ковим, як і всіма сучасними йому дослідниками, як провінційна візантійська шко
ла. Головними засхугами вченого вважають введення до ниткового обігу великої 
кількості нового матеріалу, а також сформульоване ним точне визначення самого 
предмету нукових досліджень. Основним джерелом вивчення стають самі мис
тецькі пам'ятки, а не пов'язані з ними історичні свідоцтва, а найважливішим
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щшйомом дослідження - аналіз >удожньої форми та стилю. Н. Кондаюв факгич- 
во вперше підійшов до археологічних речей як до творів мистецтва, зробивши 
офо%  дати опис їх ?диожніх якостей, а також пов’язав дослігі;яувані пам'ятки з 
ісп^І€ю ідшьтури.“ Вчений вперше формулює поняття "історії мистецтва", відо- 
іремлюючи її від "художньої £фхеож)гії". Праця Н. Кондакова "Русские древности 
в памятниках искусства", виконана за участю графа І. Толстого (СПб., 1889-1899) є 
Пфшою історією мистецтва домонгольського періоду. У двох з шести вш^гсків 
нього видання описано пам’ятки давньоруського монументального живопису, в 
тому числі фрески та мозаїки Києва

На рубежі ХІХ-ХХ ст., у період національно-визвольного руху робота ш,одо 
збирання матеріалів і вивчення пам’яток українського мистецтва і архітектури 
ЗВЭТВО активі^ється та набуває дослідницького хщшсгеру. В Україні розви
вається спеціальна мистецька освіта, засновуються музеї та картинні галереї у 
злетах Києві, Одесі, Харкові, Полтаві, Львові, іфоводягься здгдожні виставки, по- 
сндюєгься колекціонерство. У  цей час спостерігається сплеск зацікавленості ук- 
рашським образотворчим мистецтвом не тільки в самій Україні, але й у Росії. Са- 
ік  на і^беж і цих століть поступово форь^^ється поняття уіфаїнсьюго мистецтва 
як національної кагєгорй, історія цього мистецтва визначається як предмет науко- 
ввх досліджень.** Матеріали про архітектурні та мистецькі пам'ятки минулого по
чинають систематично щгблііуватись у періодичних виданнях "Киевская стари- 
ш ", "Записки Наукового тов^иства імені Т. Г. Шевченка", "Уграїна", "Сяйво", 
■Д5>евносхи Приднепровья", "Искусство в Южной России", "і^хеологическая ле
топись Ю жной России" тощо. Інформаційні матеріали про українське мистецтво, 
в тому числі й  іфо його могументальш види, датую ться й  у російських журна- 
зох ("Искусство и }удожествешіая цромьппленность", "Старые годы"). Більшість 
дублікацій цього періоду має на сьогодні передусім фактологічне значезшя, особ
ливо стосовно тих пам’яток, що не збереглися.

Важливу роль у справі збврання старожитностей і систематизації фактів з 
історії старовшшого українського мистецтва мали гфхеологічні з’їзди, що прово
дились в Україні (у Києві - у 1874 і 1899 рр., О десі- у 1884 р., Х аркові-у 1902 р., 
Ч ^нігові - у 1908 р.). Самі з'їзди й організаційні комітети щодо їх влалпування 
офияли розвитку місцевої щ уки, привертали увагу спеїцалістів до вивчення 
іультури та мистецтва тих регіонів, де вони відбувалися. Особливо цінними в 
иы »у відношенні були XII Археологічний з'їзд у Харкові та XIV Археологічний 
зЬ д  у Чернігові. На церковно-археологічній виставці у Харкові було представле
но вслш у кіііькість різних творів церковного мистецтва (в тому числі ікони, }фЄ- 
ста, цщюькі врата, статуї, іконостаси та ін.), зібраній майже виключно з церков 
Хгртівсьшг губернії.*^ З'їзд у Чернігові був иікавим завдяки дослідженням про 
місцеві ^хітекгурні пам’ятки ХІ-ХШ ст.**

Певну роботу щодо розшуіу та фіксапд пам’яток стгфовигш й архітектури в ряді 
місцевостей Кшвської, Чернігівської, Полтавсьюї, П одш лью ї губерній провели на 
гктапу XX сг. чж ни !№місії по опису старожитностей України, створеної у 1899 р. 
щж Історичноьу товаристві Несгора-літогшсця в Києві (Г. Павлупький, І  Каманін, 
А. Стороженко, М. Бічяпгівський, М. Істомін, О. Левицький, Є. Сіпцсський).
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у  1890-1900-х рр. зберігається та значно посилюється інтерес до давньорусь- 
вюго мнЕтецтва, поступово утверджується його естетична цінність та історико- 
вультурне значення. У  Росії вже наприкінці ХЕХ ст. здійснювались роботи щодо 
розтфштя ікон від пізніх записів, %ло зроблено перші кроки в наїфямку їх кла
сифікації.“  В Україні про розчистку ікон, їх відтворення у  різних виданнях і вив
чення одними з перших почали піюувагись Ханенки Практичні досліітження по
казали, що іфаще вивчати пам’ятву безпосередньо на місці її існування (в храмі, 
монастирі), ніж у  приватних збірках, де відсутні допоміжні, історичні свідоцтва 
про неї.

В останнє передреволюційне десятиліття в багатьох журнальних публікаціях 
з питань мистецтва ставилось питання щю необхідність обстеження, планомірно
го розкриття та вивчення пам'яток середньовічного монументального живопису. 
Якщо в попередні 50 років давньоруські фрески розглядались майже виключно з 
точки зору іконографії, то тепер постала необхідність стилістичного аналізу та 
виявлення естетичної (перш за все, чисто живописної) цінності творів.”

Для авторів публікацій 70-80-х рр. XIX ст. про уіфаїнське образотворче мис
тецтво мистецтвознавство ще не було основною діяльнісію. у  настуїші деся- 
тилітія в 'к р а їн і з'являється цілий ряд дослідників, які працюють спеціально над 
вивченням його рінш х видів. Одним з осередків нтуки про мистецтво в З ^ а їн і 
протягом XIX - поч XX ст. Харківський університет. Вчені ц іа  школи, не об
межуючись дослідженнями візантійського та класичного мистецтв, вивчали яви
ща та пам'ятки вітчизняного мистецтва.“ Одцим із перших у ;щуіій половині XIX ст. 
до ц ій  проблеми зверіувся відомий спеціаліст з історії літератури, професор 
О. Кіфішчннков. Ряду питань з історії української іультури та зоїрема, образо
творчого мистецтва ̂ л о  присвячено роботи видатного фольклориста та літерату
рознавця М. Сумцова.“  Він склав бібліографію з історії цього мистецтва, надавав 
особливе зтичення іконопису для подальшого його вивчення.

Помітне місце в історії українського мистецтвознавства посіли роботи 
Є. Редіва (1863-1908), учня та послідовника Н. Кондакова, який опанував і поіли- 
бив порівняльно-історичний метод у  дослідженні мистецьких пам'яток.'“ Викла
даючи з 1893 р. у Харківському уиіверсшеті, поряд з вивченням візантійського 
мистещва вчений займався дослідженням наїцональної художньої спадщини - 
пам'ятками давньоруського монументального живопису Києва“, церковними ста- 
рожитностями Слобожанщини.“  Дослідження про моїуменгальне малярство 
Софійського собод', виконане ним у співавгорсгві з Д. Айналовим, і до сьогодні 
зберігає певний науковий інтерес. Є. Рєдін брав активну участь у підготовці та 
проведенні ХП Археологічного зїзду в Хгфкові (1902), головною метою якого бу
ло звернення серйозної уваги на мистецтво Слобожанщини.

Спращ' М. Сумцова та Є. Рєдіна щодо виявлення та вивчення пам'яток, що 
засвідчували б історичну цінність давнього українського мистецтва, продовжив 
видатний історик і теоретик мистецтва Ф. ПІміт (з 1912 р. професор Харківсько
го університеїу), ім 'я та праці якого тривалий час ^ л и  виученими з історії на
шої культури.“  За змістом завдань і вирішенням нукових проблем він також на
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лежав до "школи" Н. Кондакова. Відомий візантолог, спеціаліст з мистецтва ан- 
ти н ості та епохи Відродження, Ш міт окреслює першочергові завдання щодо 
■ймення вітчизняних сфедньовічних пам'яток Він, зоїфема, вказує на не- 
ссіядність видання, присвяченого мистецьким цінностям Софійського собору в 
Києві.'“ Слідом за Н. Ковдаковим вчений ставить питання про важливість внвчен- 
жя самої пам'ятки, а не історичних свідоцтв про неї. Трохи пізніше Ф. ІПміт 
талчає щ ю ірак^ вивчення історії уіфаїнського мистецтва. У статті, що є відгу- 
кш  на дипломний твір молодого випускника Харківського університету О. Тара- 
иущенка, присвячений українсьюло? іконостасу, вчений висуває тезу, що є акту
альною й дотепер: "Наукова постановка історії мистецтва тієї чи іншої країни 
можлива лише за умови, щоб місцеві пам'ятки та місцеві школи цього мистецтва 
стлн монографічно вивчені у всіх подробицях і цим був щцготовлений м агфіал 
для широкого си н іе^ , для розв'язання питань загального характеру...

Наприкінці ХЕХ - на почаоу XX ст. більшість і^блікацій було присвячено 
пам'яткам церковної архітектури та пов'язаних з ними творів мовуменгального 
живопису, оульптури, декоративного мистецтва, а також іконопису ХУП-ХУШ ст. 
- пфіоду піднесення та інтенсивного розвитку національної образотворчості. 
Оврім вже названих іщаць Сумцова, Рєдіна - це дослщження Г. Павлуцького*®, 
М- Петрова^’, М. Істоміна'“, Є. І^зьм інз“’', С. Яремича.” Опис декору інтер'єрів 
міських і маєткових палаців і  садиб ХУЛІ - першої половини XIX ст. містять 

і Ф. Горностаєва", М, Макаренка”  Г. Лукомського” .

На почапу XX ст. з'являються перші наукові публікації мистецьких пам'яток 
ХГУ-ХУП ст. (у тому числі фресок, виконаних українськими майстрами в серед- 
■ьовічній Польщі: розписи кафедрального костьоіу м. Сандомцра, каплиці в 
Любдині, каплиці Чесного хреста на Вавелі - всі XV ст.).“ Середньовічноьу ма- 
лрству Галичини присвячено узагальнююче дослідження І. Свєнціцького.“ 
Особливою грунтовністю вирізняється праця учня Айналова - К. Шнроцького 
*Окрки по истории декоративного исіусства Уіфаиньї и зудожественное убран
ство дома в щюшлом и настоящем" (К., 1914), де автор зібрав великий фактичний 
ю г^пал, а також зробив спробу висвітлити самобутні національні риси ук- 
ршнського моиумеигально-деюративного мистецтва

Значний фактичний матеріал з історії українського та, зоьрема, галицьюго 
мвстоцтва у другій половині ХГХ - на почапу XX ст. було накопичено у працях 
миьськнх дослідників, які належали до мистецтвознавчих шюл, що склались на 
иж  час у  містах Кракові та Львові (В. Лозинський, М. Соколовський, В. І^цке- 
шч, А. Чоловський, В. Подляха та ін.). Деякі питання давнього українського ми
стецтва висвітлювались також у загальних працях з історії російського мис- 
гапва, зоїфема, в "Історії російського мистецтва" І. Грабаря (1910-1915, т. 1-6). 
Ц ш  цьому слід зазначити, що у XIX- на поч. XX ст. у більшості н^кових праць, 
зжіфукованих, як правило, російською мовою, мистецька спадщина к р а їн и  ве 
розглядалась як категорія національна Термін "українське мистецтво" майже не 
■кнвався. Пам'ятки трактувались або за територіальною ознакою, або за церков- 
зюфелігійиою належністю ("малорусские", "кскно^истианского искусства"), всі 
разом - як пам'ятки "российской древности", "русской церковной старины" та ін.
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Давньоруська іульїура вважалась російськими дослідниками виключно 
російською. Так само польські вчені розглядали уіфаїнськє мистецтво як польсь
ке.

Після 1917 р. в Україні відкриття та вивчення пам'яток архітектури та мис
тецтва проходило в нових історичних умовах. У часи радянської влади інтерес до 
вітчизняної мистецької спадщини, ^си лля кращих іфедставників вультури та на
уки щодо її збереження та дослідження співіснували з нігілістичними тен
денціями: нерозумінням і відвертим запереченням зудожніх надбань минулого. 
Уже в перпгі пореволюційні роки, у світлі відродження уі5)аїнсью ї державності, 
питання збереження та вивчення національних історико-художніх пам'яток набу
ли особливої значущості. Всі провідні мистецтвознавці Києва, Харкова та інпшх 
міст, коло інтересів яких охоплювало проблеми історії давньоруського, середнь
овічного мистецтва й архітектури, об'еднали свої зусилля навколо цієї справи.“  
Робота щодо виявлення та збережешія пам'яток стає у 1917-1920 рр. одним з го
ловних напрямків роботи перших в Україні державних пам’ятюохоронних ор
ганів, до складу яких увійшли й мистецтвознавці. Так, дійсішми членами утворе
ного Б  травні 1917 р. в Києві Центрального Комітету охорони пам'яток історії і 
мистецтва (ЦКОПСІМу) стали М. Біляшівський (голова ради комітету), В. Мод- 
залевський, Г. Павлуцький, М. Петров, Д І В .  Щ ербаківські, Ф. Ернсг, В. Зум- 
мер.”  Вже у 1917-1918 рр., за часів Центральної Ради та Гетьманщини, дут  
сформульовано програмні завдання проведення генеральної реєстрації пам'яток 
Уіфщни та організації їх  ішаномірного та систематичного дослідження. Кінцевим 
результатом цих робіт мало стати створення генерального каталогу пам'яток Ук
раїни. 58 У тому ж  1917 р. розпочав роботу перший спеціалізований вищий на- 
втальний заклад з підготовки фахівців-пам'яткознавців - Київський архео
логічний інститут (КАІ). Настуїшого року тут крім існуючих до цього віддш в 
археоггогії та археографи ^ л о  відкрито третє відділення - історії мистецтва, ви
кладачами якого були такі відомі мистепдвознавці, як Д  Айналов, Ф. Шміт, 
Д  Щ^гбаківський.®

Робота щодо виявлення та фіксації пам'яток архітектури та мистецтва прово
дилась також і  членами Всеуїрашського комітету охорони пам'ятників мистецтва 
і старовини (ВУКОПИС), утвортного у 1919 р. у Харкові, та губкоїтсів.® Так, у 
плані роботи архітектурно-монументальної секції Харківсьжого тубіюгіису (1920), 
очолюваної С. Таранущенком, поміж іншим стояло завдання реєстрації та нуко- 
вого дослідження "всіх старовинних церковних та цивільних пам'яток архітекту
ри Харкова та губернії та нерозривно з ними пов'язаних пам'яток живопису".'“ 
"На щїхітекіурній секції, - вкаувалось далі, - лежить обов'язок провести та при
щепити в свідомості широких мас роум іння величезної цінності для нас і вели
чезного значення для майбутніх поколінь удож ньої творчості в обійсті архітек
тури та монументального живопису".“  Вже в лютому 1920 р. у  звіті секції зазш - 
чалось, що нею успішно здійснювались обслідування та облік пам'яток іщвільної 
архітектури Хадкова. У полі зору співробітників іубкоїшсу знаходились і над
гробні пам'ятники на кладовищах. Таким чином, було закладено щдвалини для 
систематичного обліку та дослщнкння пам'яток українського зодчества, створен-
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s s  яких, як вважав С. Таранущею», вже давало "українському народові право на 
почесне місце в світовок^ мистецтві".® На жаль, нестача спеціалісгів у штатах 
пам'яікоохоронних оргашв не давала можливості ппфоко розгорнути намічені 
роботи. Активну діяльнісіь проводили й київські мистецтвознавці, об'єднані в ут- 
воренін у вересні 1918 р. секції мистецтв б р атськ о го  науюовото товариства. 
Участь у  її роботі брали Д. Антонович, Г. Павлуцький, М. Біляшівськин, М. Ма- 
іаренко, В. Модзалевський, Д. Щербаківський, Ф. Ернст, С. Гіляров, В. Зуммер 
та деякі інші вчені. Найважливішими завданнями секції її члени вважали "іуріу- 
вання молоді, збирання бібліографи з історії українського мистецтва, видання 
^ш вних матеріалів...", а також "капітальне" видання пам’яток - "Monumenta artis 
Ukraine".“

1920-ті рр. відзначено активізацією мистецтвознавчої думки, розширенням 
таш )вих досліджень. У  художніх та історичних музеях, ножових і вишцх мис- 
ю іьких закладах значно більше уваги почали приділяїи історії вітчизняного ми
стецтва. У  дослідників архітеюури та монументального мистецтва виникла мож- 
ж вість щзоводити наукові пошуки у ст^одавніх церковних спорудах. Особ
ливістю цього періоду було звернення до вивчення мистецтва у краєзнавчому ас- 
и ат і, комплексний характер досліджень. Музеї, наукові та навчальні установи 
Києва, Полтави, Одеси, Кам'янця-Подільського, Харкова видавали н^тоові запис
ки, бюлетені, збфники, де висвітлювались питання розвитку іультури й окремих 
регіонів.

З початку 20-х рр, значну роботу щодо вивчення вітчизняної ?ддожньої спад
щини іцюводили відповідні комісії та науково-дослідні кафедри Української Ака- 
д яп ї наук. У  числі перших академіком Ж Н  було обрано археолога, мистедтвоз- 
швця, етнографа М. Біляпгівського (1919), який очолив кафедру гфжеології Ака
демії Активну дпяльність щодо органЬації мистецтвознавчих досліджень в Ук- 
р т г і розгорщ^ли академіки Ф. ПІміт та О. Новицький. Ф. Шміт у 1921-1923 рр. 
<яолював Софійську ш ш сію , а також кафедру всесвітнього мистецтва та кабінет 
ммсіецтв. О. Новицький у 1922-1933 рр. кфував кафедрами мистецтвознавства 
та історії українського мистеїтгва, очолював Софійсьт ?̂  ̂комісію (з 1923 р.). Все
український археологічний комітет (ВУУС), кабінет українського мистецтва, 
Ш ІС ІЮ  з дослідження їдгдожшх цінностей, BHJQ̂ HHX з церков.“ у  20-х рр. до 
роботи в різних підрозділах Академії ^ л о  з а з в е ш  іщактично всіх провідних 
мистецтвознавців, наукова дшльність яких почалася в останні персдфеволюційні 
ласягаліття.

Влітку 1921 р. при Академії наук б р а їн и  з іяіціагиви та пщ керівництвом 
Ф. Ш міта почала діяти Софійська комісія, створена спеціально для вивчення 
архітектури та ?дгдожнього оздоблення собору. До її складу увійшли відомі мис
тецтвознавці Києва - іфофесори Г. Павлуцький, М. Макаренко, А. Грушевський, 
П. Пархоменко, архітектор І. Моргилевський, ьц^зейні співробітники В. Козловсь- 
■а та Д. Щ ербаківський, інструктори губкопису Ф. ^ н с т  та Г. Красицький, 
лпщюбітник Академії О. Гермайзе. У плани комісії, крім дослідження 
Софійського собору, входзадо вивчення й інших давньоруських пам'яток Києва -
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собору Михаюіівсьюго Золотоверхого монастиря. Кирилівської церкви, було 
намічено конкретні заходи щодо їх реставрації. У тому ж  1921 р. комісія розпоча
ла планові дослідження собору. ГИд керівництвом професора І. Моргипевського 
вперше іфоводились ретельні виміри пам'ятки, численні зондування кладки сгін, 
склепінь, при^яов. Почалися пошуки архівних джерел. Але за нестачею коштів 
уже в наступноьог році роботи було припинено, а штати Софійської комісії сюро- 
чено.“  Дослідженням перешкоджала також нещодавно відроджена автокефальна 
іжраїнська церква, що вибрала Софію своїм головним храмом.”

Певний внесок у дослідження архітектурних і  мистецьких пам'яток :^обили 
краєзнавча, етнографічна комісії ВУАН, а також комісії порайонного дослідження 
З ^ а їн и , що ісщгвали іф и історичній секції ВУШ , очолюваній М. Грушевським. 
До складу деяких з них входили й мистецтвознавці. Так, членами комісії з вив
чення історії Києва та Правобережжя були Ф. Ернсг, М. Істомін, М. Макареню. 
В роботі етнографічної комісії брали участь М. Біляшівський, Д. Щ ер- 
баківський.®* КЬістещвознавчі матеріали (статті, розвідки, іублікації оіремих 
пам'яток, у тому числі монументального мистецтва) у 20-х-на почагіу 30-х рр. 
друкувались у  загальних збірниках мистецтвознавчого та краєзнавчого характеру 
("Збірник секції мистецтв 'йраїнського н^чавого товариства", К., 1921; "Мис
тецтвознавство". 36. 1. - Хщжів, 1928-1929; "К ит та його околиця в історії та 
пам'ятках". - К , 1926; "Чернігів і Північне Лівобережжя". - К., 1928; "Київські 
збірники історії й  грхеології, побуту й мистецтва". - 36 .1 . - К , 1930, та іп ), жур
налах "З^аш а", "Сггра Україна" та ін. Переважна більшість мистецтвознавців у 
цей період працювала над вивченням декоративно-ужиткових видів образотвор
чого мистецтва, готуючи до друїда багатотомне вццання "З^аінське народне ми
стецтво". Поряд з цим одаим з найважливіших напрямків наукової роботи стало 
також дослідження архітекіурних пам'яток Києва та Чернігова та пам'яток ук
раїнського дерев'яного зодчества.

Вивченням давньоруської художньої спадщини продонаував займатись 
Ф. Шміт. У змістовній монографії узагальнюючого характеру "Мистещво старої 
Русі - України'' (Харків, 1919) нашврокоьдг історично»о^ тлі розглядаються відомі 
на той час пам'ятки художньої іультури стародавньої Русі, що, на думву автора, 
віддзеркалюють основні етапи її розвитку (архітекіура, мозаїки та фрески 
Софійського собору, Кіфилівсьвої церкви. Михайлівського Золотоверхого собору 
в Києві, твори декоративного різьблення, декоративно-ужиткового влистецтва то
що). Ця книга ^ л а  висом) оцінена сучасниками®, хоча деякі її положення, з точ
ки зору сьогодення, застаріли. Так, давньоруські споруди вчений вважав "пери
ферійними пам'ятками візантійсью ї культури". Зас)^говує на увагу постановка 
питання про зв'язки давньоіуського мистецтва з мистецтвом Сходу™. У першій 
половині 20-х рр. вчений працював над проблемами збереження та вивчення 
пам'яток мшиецгва, серед яких центральне місце для нього, як і раніше, займало 
питання дослідження соборасв. Софії. У статті, написаній у 1921 р., Ф. Шміт по
дає детально розробжний ним план м)мплексноіо дослідження цієї видатної 
пам'ятки." Розділ, присвячений вивченню вдасне мистецького оздоблення собору, 
включає докладне дослідження мозаїк, фресок (зокрема, відтворення почагювої

330



ипвдграфічної схеми розписів; визначення їх походження), а також підлог різних 
игріодів з XI до XX ст., кам'яних рельєфів, сгфкофагів, іюностасів і ікон, речей 
дЕворзгивно-ужигкового мистецтва тощо. У статті 1922 р., де наголошується на 
необхідності розширення робіт у соборі, ІПміт шднімає цілий ряд загальних пи
тань щодо збереження та дослідження пам'яток мистецтва в Україні.” Вченого не 
задовольняє "периферійне" становище вітчизняного мистецтва в загальній 
історії. Він переконливо обгрунтовує необхідність планомірної наукової фіксації 
та дослідження пам'яток, вказує на ненадійність письмових джерел, обов'яз- 
ювість вивчення самої пам'ятки. Наголошуючи на здобутках у вивченні давньо
руських пам'яток вченими РРФСР за перші пореволюційш роки”, відзначає, що 
завдяки іщм дослідженням ^ д с  створено нову історію давньоруського мис- 
тщтва. "...Однак, як писати історію давньоі^ського мистецтва без першої глави - 
без глави про пам'ятки київські?"’’ Обраний у 1921 р. головою Археологічної 
кндсії, Ф. ПІміт відіграв видатну роль в утворенні Всеувфаїнського археологічно
го комітету. Вчений розробив проект статуту В’ІМСу, до завдань яшго входили й 
всебічний н^чювий опис, вивчення та видання пам'яток мистецтва. Однак, посту
пово плани Ф. ПІміта стосовно вивчення київських пам'яток руйнуються. Його 
статті та брошури сфедини 20-х рр. стосуються головним чином загальних про- 

вивчення і публікації пам'яток, іиігань організації в Академії мистецгвоз- 
г установ.”

Над вивченням пам'яток адхітектури, монументального живопису, кам'яного 
різьблення Х-ХШ ст. працював відомий археолог і мистецтвознавець М. Мака- 
рш ю . Завдяки роботам вченого до наукового обіїу було введено новий матеріал, 
■вначено його місце в художньому процесі. Впродовж багатьох років М. Мака- 
рстк) дослідяував руїни Божниці Городця Остерського в Чернігівській обл. 
:ТОр'євої божниці", ХЗ ст.). При описі залишків фресок споруди автор дає не 
тільки іконографічний аналіз зображень, а й зв^лає увагу іш "композицію, колір, 
форь^", виявляє їх "загально-мистеїщїу", естетичну цінність.”  Вчений датує 
ам 'ягву  не лише на основі літоїшсних джерел, але й виходячи з її художнього 
-гилю, залучаючи пшроке коло аналогій з іншими творами живоїшсу, оульш у- 
ри, книжкової мініапори. У  1923 р. експедицією під керівництвом М. Макаренка 
та І  Моргипевського досліджувався Спасо-Преображвнський собор у Чернігові. 
ІЬд час робіт %ло відкрито фрагмент давньоруського фрескового розпису з зоб
раженням св. Теклі (XI ст.). Макаренко проводить агри^тдію розпису, на підставі 
дпкдддного аналізу його художніх і технічних особливостей зараховує пам'ятку 
JD найвизначніших творів давньоруського мистецтва.” У своїй праці "Сіульшу- 
ра і різьбярство Київської Русі", присвяченій малодосліджвним пам'яткам Києва 
та Чфнігова, вчений в історичному аспекті простежує розвиток мистецької твор- 
ж х т  слов'ян від дохристиянських часів до часів давньоруської держави.” Поряд 
і аналізом конвфетних творів автор визначає головні завдання, що стоять перед 
сучасним йоху мистецтвознавством стосовно дослідження стародавнього мис- 
тешва к р а їн и , зокрема, ?удоясньої творчості давніх слов'ян, наголошує на не
обхідності виявлення та вивчення нових пам'яток.’" Докладні та грунтовні статті 
ха розвідки М. Макаренка за досюналістю мистецтвознавчого аналізу вважсають- 

^іазковими.
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крім  названих вище вчених щюблемами давньорусьшго мистецтва в Україні 
у 20-ті рр. займались В. Зуммер®, О. Неїрасов.®*

Велику роботу щодо виявлення та вивчення пам'яток української архітегаури 
та мистецтва ХУП-ХУІІІ ст. на території Харківщини, Київщини, Полтавщини, 
Волині, Поділля проводили в ті роки С. Таращ^щенко, Д. Щ ербаківський, 
Ф, Ернсг. Праці останнього й дотепер не втратили свого ниткового значення.*^Ра
зом з М. Біііяшівським та Д. Щ ербаківським вчений органщщав перші в  % фаїні 
великі виставки - “Уіраїнський портрет ХУП-ХХ ст." (1925) та "Українське ма
лярство ХУІІ-ХХ ст." (1929), шдготувавпш до їх  відариття грунтовні каталоги. 
Велшд? цінність зберігає написаний Ф. Ернстом у 1930 р. путівник "Київ", що 
подібно до виданого раніше путівника К. Широцького® є чи не єдиним джерелом 
вивченням втрачених архітектурних і мистецьких пам'яток міста.

Значний внесок у вивчення історії увраїнського мистецтва та, зо^ем а, його 
монументальних видів зробив С. Таранучценюо. Він зібрав величезний фактичний 
матеріал, що характержує, перш за все, старовинне мистецтво Слобожанщини. 
Вчений зафіксував чисжнні пам'ятки архітектури (монументального та житлово
го будівництва), монументального живопису та івонопису, іконостасного ьшс- 
тецгва цього регіону, велику частину яких на сьогодні вже втрачено. Начерк, що 
є вступом до запланованих С. Таранущенком кількох етюдів, присвячених мис
тецтву Слобожанщини ХУП-ХУІІІ ст., містить загальну харакгеристшу пам'яток 
монументального живопису.“

На західноукраїнських землях у  20-30-ті рр. більшість мистецтвознавчих 
праць ^ л о  іфисвячено пам'яткам іконопису, архітектури й пов'язаним з ними 
творам монументального живопису ХІУ-ХУПІ ст. У  ірунтовних дослідженнях 
І. Сбєнціцького'“, М. Голубця®, М. Драгана*’, В. Залозецького** було представлено 
значний фактичний матеріал, що характеризує, головним чином, мистецтво 
західних регіонів Уфаїни.

Як відомо, з середини 20-х рр. у  країні посилились нігілісгичні тенденції у 
ставленні до історию-іультурної спадщини, набули поширення оцінки пам'яток 
за класовою шкалою, що багдувались на вульгарному соціологізмі Наприкінці 
20-х рр. у зв'язву з іфоведенням широкої антирелігшної кампанії почалося знят
тя з облііу, а потім і масове нищення пам'яток архітектури (церков, соборів, мо- 
наспфів) і пов'язаних з ними творів монументального мистецтва. Ф. І^нст, 
М. М ар ен к о , С. Т^анущенко та інші вчені в цих складних умовах докладали 
багато зусиль щодо їх порятунку. На початву 30-х рр. пройшла перша хвиля 
політичних репресій, направлених проти ниткових кагщів. Ще у 1927 р., не вит
римавши численних перевірок і переслідувань, кінчив життя самогубством 
Д. Щербаківський. Ф. Шміт після втрати надій на грунтовне дослідження давнь
оруських пам'яток у Києві в 1925 р. переїхав до Ленінграду. Там у 1933 р. його 
^ л о  заарештовано і через кілька років розстріляно. У  націоналізмі та контррево
люційній діяльності звинувачено, а потім розстріляно М. Макаренка, страчено 
Ф. ^ н с т а , безпідставно репресовано С. Таранущенка, В. Зуммера, Д. Гордєєва та 
інших вчених. У  січні 1934 р. мистецтвознавчі кафедри, комітети та комісії в си-
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стемі АН УРСР було ліквідовано, після чого основними осередками мистецтвоз
навчої н ^ к и  в УкраМ  стали музеї. Імена та іфаці ряду визначних дослідників 
вітчизняного мистецтва, вчених європейського рівня, на довгі роки ^ л о  вшфес- 
дено з наукового життя. У другій половині 30-х рр. змінюється загальна 
^иєнгація науки про мистецтво в УкраМ; мистецтвознавці зосередяуються в ос
новному на іфоблемах вивчення станкового образотворчого мистеціна Х К -Х Х  ст., 
а також на дослідженнях і оцінках сучасного ^о ж н ьо го  процесу.

Під час другої світової війни в УкрМіі ^ л о  зруйновано та пошкоджено чима- 
30 архітектурних пам'яток і пов'язаних з н т ш  творів монументального мис
тецтва. Зникло або загш ^ло багато до^ментальних матеріалів. У  1942 р. у сис
темі АН України ^ л о  створено Інститут народної творчості та мистецтвознавст
ва, реорганізований у 1944 р. в Інститут мистецтвознавства, фольклору та етно
графії. Організований там від д іл образотворчого мистецтва об'єднав і почав яоор- 
дипувага роботу науковців України в галузі мистецтвознавства.*”

Наступні десягилспя ^ л и  несщ)иягливими для розвипу уіраш ської мис
тецтвознавчої науки, віднесеної до категорії ідеологічних. Дослідження давнього 
у^аїнсьЕОго мистецтва не дуже заохочувались, а в деякі роки навіть забороня
лись. Так, було припинено кидання збірника "^^аїнське мистецтвознавство".”" І 
все ж  у післявоєнний період дослідження старонннних пам'яток архітектури та 
гов'язаних з ними творів мистецтва проводились у ширшому обсязі, ніж у 
20-30-тірр. У 1944-1950 рр. було іфоведено великі ремонтно-реставраційні робо
ти щодо відновлення пошкоджених у БІЙНІ пам'яток архітектури у Києві, 
Чернігові, Полтаві, Одесі, Кам'янці-Подільському та інших містах. У багатьох з 
них булю відїрнго залишки старовинних розписів, скульптурного оздоблення. Ре- 
ставраційш роботи супроводяувались ретельним дослідженням пам'ятників, вив
ченням літературних і архівних джерел.”' Особливе значення мала діяльність 
створеного у  1944 р. Українського філіалу Академії архітектури СРСР (з 1945 р, 
- Академія архітектури УРСР)””, що під керівництвом чдвна-юреспондента Ака- 
дагії архітектури СРСР Б. Заболотного фактично став щуковим та методичним 
пенхром щодо збереження та дослідження архітектурно-мистецької спадщини 
Укрзлш. Саме тут на почагіву 50-х рр. виник задум написання першої фундамен
тальної праці з історії уїфшнського мистецтва, шість томів яюзї вийшли друком у 
1966-1970 рр.”” Це видання й до сьогоднішнього часу залишається єдиним грун
товним дослідяЕнням, де подається загальний оілад розвипу всіх видів образо
творчого мистецтва (в тому числі монументального живопису та скульптури) на 
території Уіфаїни в іф о д о ^  всіх історичних періодів. Підготовці цього видання 
пдюдувала велика дослідницька робота, що здійснювали як спіч)обітники науко
во-дослідних інститутів, що входили до складу Академії дохітекгурн (Інститут 
теорії і історії Ефхітекіури, Інститут монументального живопису та скульптури. 
Інститут декоративно-ужиткового мистецтва та ін.), так і працівники інших уста
нов міст Києва (Інститут археології АН УРСР, Київський державний 5удожній 
інститут) та Львова (Державний музей українського мистецтва. Державний музей 
етнографії та художнього промислу, Інститут суспільних н ^ к  АН УРСР). Крім 
багатотомної "Історії' українського мистецтва" пам'ятки монументального жию-
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пису та сідгльшури дожовтневих часів харакгери^ються або згадуються у 
відповідних розділах колективних узагальнюючих іфаць: "Нариси з історії ук
раїнського мистедгва" (К., 1966), "Историяискусстванародов СССР" в 9-ти томах 
(М., 1971-1984), у монографіях синтетичного хг^акгеру, присвячених окремим 
еташм розвитку української ^ддожньої культури, що вийпши друком у 60-80-х рр. 
(Г. Логвин”, Ю. Асеєв", М. Кожин* В. Свєнпіцька” , Л. Міляева”, П. Білець- 
кий”, В. Овсін'дж’“', П. Жолговський*“ та в тематичних збірниках.'“  У процесі 
реставраційних і науково-дослідних робіт, здійснених у  післявоєнний період, 
зібрано новий фактичний матеріал, зроблено важливі відарш тя, що суттєво впли- 
і^ли  на розуміння історичної еволюції українсьюго образотворчото мистецтва та 
його монументальних видів зокрема. Чіткіше визначився внесок уіршнських 
майстрів у с к ^ н и ц ю  світової художньої культури. Сшльшши рисами країцих 
післявоєнних досліджень було намагання авторів глибше вивчити пам'ятку, роз
крити її естетичні якості, історико-іультурну цінність, пов'язати мистепький твір 
з сучасною йому історичною епохою."®

у  перші повоєнні десятиліття найбільш результативними були дослідження 
пам'яток давньоруської архітектури та пов'язаного з ними монументального жи
вопису. У Києві під час археологічних досліджень і ремонтно-реставраційних 
робіт вивчалась архітектура Софійського собору (М. К ^гер, Ю. Асеєв, Н. Кре- 
сальний). ОрганЬованау 1951 р. спеціальна наукова ьийстерня, у складі якої іра- 
цювали реставратори Л. Калениченко, Є. Мамолаг, О. Плющ, протягом 50-60-х и>. 
проводила основні роботи щодо оновлення всього фрескового живопису ц іа  
видатної пам'ятки, в результаті чого %ло відкрито понад 2000 м  ̂ст^одавнього 
малярства.'”'  У  50-х рр. було закінчено роботи щодо реставрації мозаїк. Серед 
іфаць, іфисвячених мистецькому оздобленню інтер'єру Софійського собору, на
самперед, засщггощчоть на увагу роботи видатного російського вченого В. Ла- 
зарєва, а також книги та публікації М. Картера, Г. Логвина, Є. Мамолага, Ю. Не- 
льговського, Ю. Асеєва.'“  В останні десятиліття декор інтер'єру собору вивчають 
С. Висоцький'*, І. Тоцька"” та інші дослідники. У  70-х рр. щд керівництвом І. До- 
рофієню ^ л о  закінчено роботи з розчистки ансамблю розписів Кирилівської 
ц ^кви .'“  Сцравжшо сенсацію гакликав відіфитий у 1970 р. над час рестаїрації 
фресковий живопис поч. XII ст. у церкві Спаса на Берестові в Києві.'® У резуль
таті реставраційних робіт у давньоруських спорудах Чернігова було розкрито їх 
пдзвісні форми з численними капітелями та кам'яними блоками, оздобленими де
коративним різьбленням."" Багато фрагментів фрескових зображень було вивчено 
під час гфхеологічних досліджень давньоруських пам'яток у давньому Перея
славі, Чернігові, Овручі, Білгороді. У  80-на початку 90-х рр. акгнві^твались робо
ти щодо дослідження творів давньоруської сіульпгури - декоративного рельєфу 
та білокаіт'яної різьби, що широко застосовувались в ^хітектурі давнього Гали
ча (Д. Крвавич'", В. Вуйцик'", М. Фіголь."")

У  розвипу культури південних князівств Русі велике зшчення мав Крим. 
Архітектурні споруди середньовічного Криму та пов'язані з ними твори монумен
тального мистецтва досліднувадись дуже мало. Цінним внеском у вивчення мо
нументального живопио' півострова стала моноірафія О. Додтбровського, що
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шстить стилістичву та іконографічну характеристику залишків фрескового жи
вопису ХІІ-ХУ ст. у  спорудах Південно-Західного Криму.“" Особливу увагу автор 
яертає на виявлення зв'язву цих пам'яток з історією півострова.

Протягом тривалого часу культура та мистецтво Київської Русі перезвали в 
цеш рі уваги багатьох дослІ2цгаків. Значно менше висвітлювались питання роз- 
внтву української зудожньої іульїури ХГУ-ХУП ст. Від цього періоду (особливо 
ХІУ-ХУ ст.) залишилось небагато споруд і пам'яток мистецтва, що розташовані 
на території ̂ ^ а їн и  дуже нерівномірно. Внаслідок проведеного в післявоєнні ро
ки обстеження, відбудови та реконструкції пам'яток архітектури, було взято на 
облік і вивчено чимало невідомих раніше споруд. Найбільше відкриттів зроблено 
в галузі церковного монументального живопису ХГУ-ХУШ ст. Багато із введених 
до нгукового обігу ансамблів докорінно змінили панівні уявлення про основні 
тєнденцп: у розвитку середньовічної художньої культури.*“ з машфських робіт, 
ВЕКоіганих українськими майстрами у XIУ-ХУ ст., збереглися головним чином ті, 
пю створювались на території Польщі Велш у роботу щсдо розіритгя та 
укріплення 4ресок Троїцької Замкової капели Воздниження Чесного Хреста на 
Вавеліу Кракові щгавели у 50-60-хрр. польські реставратори.“" Уявлення про жи
вопис ХУ-ХУІ ст., пам'ятки якого збереїлися, в основному, в західних областях 
^^раїни та на Закарпатті, надзвичайно розширилися завдяки розкриттю ук- 
рашськими реставраторами на чолі з О. Плющ і Є. Мамолат фресок у церкві
3 . Ощгфрія в Лаврові (Львівська обл).

Вже багато десятиліть вивчались дерев'яні церкви, розташовані на території 
західних областей %сраїни, але монументальний живопис, що прикрашав ці спо
руди, тривалий час залишався поза 5'вагою науковців. Систематичне вивчення 
цього малфства, що є своєрідним відгалуженням монументально-декоративного 
живоїшсу, розпочалось у 1958 р., у зв'язку з ігідготовкою багатотомної історії ук
раїнського мистецтва. Експедиціями Академії архітектури УРСР було взято на 
облік багато уцілілих ансамблів. Вперше живопис дерев'яних церков ХУІ-ХУШ ст. 
ввіву тудожній процес Г. Логвин (церква св. Діуха в Потеличі, церкви Воздвижен- 
н і Чесного Хреста та св. Юра в Дрогобичі - всі Львівської обл).“’ У ірунтовній 
монографії Л. Міляєвої, присвяченій найдавнішій збереженій пам'ятці таю го ро
ду - церкві св. Д^ха в Потеличі (поч. ХУІ ст,), ретельно досліджено весь живоїшс- 
вин ансамбль.“* Докладно характеризуються композиційні, стилістачні особли
вості малярства споруди, а тавдж риси, що пов'язують стінопис з н у д н о ю  
творчістю. Автор залучає великий історико-ідгльтурний маг^)іал, що допомагає 
визначити багатоіранні зв'язки пам'ятки з епохою.

Майже одночасно з вищеназваною працею вийшло з другу ще одне моно
графічне дослідякння окремої пам'ятки - "Т)юїцька надбрамна церква" Ф. Уаан- 
іева (К , 1970). Крім грунтовної характеристики архітекіури споруди, історії її 
створення та існування, докладного ан ал із розписів, книга містить стислий істо- 
рнчний нарис еволюції загальних прннцншв монументально-декоративного жи- 
всішсу в У ^аїн і Біфодовж кількох століть.

Для післявоєнного періоду характерний підвищений інтерес до івзнопису, а 
також мистецтва іконостасів. Завдяки дослідженням таких львівських вчених як
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в . О всій'^к, В. Ярема, В. Свшціцькабуло повністю розкрито й опубліковано виз
нанні пам'ятки XVII ст. - іконостаси П'ятницької церкви у Львові, церкви св. Ду
ха в Потеличі та Успенської церкви в с. Великі Грибонині (Івано-Франківська 
обл). Аналізу творчості видатних українських зддожників кінця XVII- початку' 
XVIII ст. І. Рутковича і Й. Кондзелевича з Жовкви присвячено праці 
В. Свєнціцької“', М. Батога™, Б. Возницького.™ Дослідники виявили та перевез
ли до Львівською художнього музею окремі ікони та цілі іконостаси цих худож
ників, що було згодом вігфеставровано. З пам'яток XVII ст. реставраторами 
М. Перцевим і  П. Войтко ^ л о  розчищено іконостаси з церков с. Березга 
Чернігівської обл та Спасо-Преображенської с. Великі Сорочинці Полтавської 
обл

Про еволюцію різьбарського декору іконостасів ХХІ-ХУШ ст. йдеться в єди
н о ї^  в  У ратні досліітженні такого роду - монографії львівського мистецтвознав
ця М. Дтагана™ Актором докладно проаналізовано великий доїументальний і 
речовий матеріал, зібраний шд час численних експедицій (насамперед, по Гали
чині). Всебічно розгаядаючи характер декоративних форм різьби, вчений прово
дить хронологічну та стильову систематизацію пам'яток, робить спробу пов'яза
ти окремі твори з певними майстрами й осередками. У 1975 р. у  сербському пе
рекладі вийшло дослідження про мистецтво українського іюностасу С. Тарану- 
щенка, де вчений прослідкував його розвиток іфотягом ХУП-ХУШ ст. як архітек
тонічної конструкції.™ Як і Драган, С. Тфанущенко на прикладі декоративного 
різьблення простежує у конструкції укрМнсьюго іконостасу його відмінності від 
інших східнозфистиянських країн, зумовлені напрацюванням на місцевому 
грунті оригінальних стильових інтеріфетацій ренесансу та бщ)око.™

Серед пращ., що вийшли друком у 80-ті рр., виділяються два грунтовних 
дослідження П. Жолговського, присвячені мистецшу ХУП-ХУШ ст. Перша кни
га - "Живопис ХУП-ХУШ століть" (К., 1980) являє собою своєрідний звід 
пам'яток, що містить систематизацію творів уіраїнсьного образотворчого мис
тецтва (включаючи іконоїшс і, зоїрема, іконостасний живопис), виявлених і вив
чених автором на території Галичини, Поділля, Пожавщини, Слобожанщини, 
Кшвщини. Друге дослідження - "Мощтлентальний живоїшс на Україні 
ХУП-ХУШ століть" (К., 1988) є єдиною в Україні мистецтвознавчою працею, 
спеціально присвяченою одному з етапів розвитку цього виду мистецтва У мо
нографії кнсвіглюєгься монументальне малярство пам'яток кам'яного та де
рев'яного будівництва (Наддніїфяшцина, Західца Україна та Закарпаття). Автор 
детально аналізує іконографічний зміст розшюів, виявляє їх  художньо-естетичну 
цінність. Поряд з існуючими пам'ятками характеризуються шедеври живоїшсу, 
що не збереглися до нашого часу, аж  ^ л и  описані й  сфотографовані автором ще 
у  30-40-х рр.

Малодослідженими видами українського мистецтва залишаються мощ'мен- 
тально-декорагивна та меморіальна скульптура. У  післявоєнний період пам'ятки 
монументальної скульптури та різьблення ХГУ-ХУШ ст. розглядались у статтях 
Г. Логвина, Ю. Нельговського, М. Гембфовича, вміщених у віщ овідних розділах 
2-го та 3-го томів "Історії укршнського мистецтва". Єдиною монографією, при
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свяченою розвитїу цього виду монументального мистецтва за доби середнь
овіччя, єкнигаВ . Любченка "Львівська свульптураХУТ-ХУП ст." (К., 1981). У ній 
характеризується розвиток різних видів і жанрів пізньоренесансної та ранньоба- 
роювої скульптури (пов'язаної із церковними та світськими спорудами), основ
ним осередгом якої на українських землях був Львів. Творчість майстрів мону
ментальної скульптури ХЕК-поч. XX ст. розглядається у монографії А. Німенш.'“

Таким чином, пам'ятки монументального мистецтва України, що у своїй 
більшості пов'язані з архітектурними спорудами, вивчаються вже понад століття. 
У XIX та на почапу XX ст. було накопичено значний фактичний матеріал, що 
став фундаментом для маійутніх досліджень, формувались методи наукового 
вивчення мистецьких творів.

На сьогодні історію розвитку монументальних нидів образотворчого мис
тецтва (живопису та сіультури ) висвітлено у нитковій літературі менше, ніж 
^хітею ури. Більшість мистецтвознавчих праць присвячено творам живопису. 
Бракує монографічних досліджень щ>о ощ>емі пам'ятки. Недостатньо регіональ
них дослідявЕнь, а також іраць синтетичною характеру, що стосувалися б розвит
ку як українського монументального мистецтва в ціло&у, так і його окремих 
ІЯД1В.

Подальшому вивченню пам'яток монументального мистецтва може сврияти 
та велика пошукова та дослідницька робота, що проводиться нині у багатьох 
регіонах держави у зв'язку з підготовкою багатотомного Зводу пам'яток історії та 
культури кр аїн и .
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2. ЗБЕРЕЖ ЕННЯ ТВОРШ  М ОНУМ ЕНТАЛЬНОГО  
М ИСТЕЦТВА В КУЛЬТОВИХ СПОРУДАХ:

ІСТО РІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Збереження творів монументального мистецтва в культових спорудах пф ед- 
олає їх облік, контроль за станом, заходи щодо збереження та реставрації.* Важ- 
жвою умовою збереження пам'яток і одержання коштів на їх реставрацію є їх ви- 
юрнстанвя, регулюванню якого поряд з об.ліком і охороною чинне законодавство 
ідю дить чільне місце.’

у  перші роки радянсьюї влади було прийнято й опублівдвано перші законо- 
:и и і акти щодо націоналізації пам’яток історико-художнього значення. 22 січня 
1919 р. було видано Декрет РНК УСТР "Про відоіфемлення церкви від держави і 
НІКОЛИ від церкви"’, за яким все майно церювних і релігійних громад було оголо
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шено власністю народу та переходило у відання державних органів. Умови вико
ристання націоналізованих пам'яток встановлював Деврег РШС УСРР від І квітня 
1919 р. "Про перєдання історичних і мистецьких цінностей у  відання Народного 
Комісаріаіу освіти", яким наголошувалося, що "приміщення мистецью-історич- 
ного значення в межах Увраїнської Соціалістичної Радянської Республіки, а са
ме; старовинні цфкви, монаспфі, каплички, мечеті, костьоли, синагоги, кірхи 
знаходяться під охороною Народного Комісаріату освіти та не підлягають ні 
реквізиції, н і зайняттю будь-якими відомствами чи установами".“

Організацію державної системи охорони культових споруд і пов’язаних з ни
ми творів монументального живопису ^ л о  розпочато з обліку. Реєстрацію всіх 
церковних пам’яток щтхітекіури та їх настінних розписів в Україні передбачала 
іфовести ^хітекгіурна секція Всеукраїнського комітету охорони пам’яток мис
тецтва і старовини (ВУКОПСМ), утвореного в лютому 1919 р. при Наркомосі 
УСРР на правах окремого відділу. У складі комітету працювали відомі фахівці 
Ф. Шміт, С. Т ^аіущ ени), Л. Лукомський, М. Біляппвський, В. Модзалевський та 
ін. Комітети охорони пам'яток -так звані іубкописи та повіткописи - ^ л о  створе
но й при підвідділах мистецтв всіх відділів н^ю дної освіти. Зок^тема, З березня 
1919 р. розпочав роботу Харивський губюпис, що очолив С. Таранущенко. 
Архітевяурно-моіументальна секція губкопису плану-вала взята ігід охорону 185 
пам'яток іультової ̂ хітекгури губернії та пов'язаних з ними пам’яток живоїшсу.’ 
Іноді втручання іубкописів у справу збереження пам'яток сприяло врятуванню їх. 
Так, завдяки клопотанням Полтавського губшпису було відвернуто пошкоджен
ня архієрейської домової церкви з неовізантійськими настінними розписами в 
Полтаві. Однак у цідаму штатів іубкописів не вистачало, в більшості повітів 
повіткописи не працювали, тому охопжга своєю увагою навіть взяті на той час на 
облік пам'ятки органи охорони на початок 1920-х рр. не могли.*

У 1920 р. іф и Вс^тфшнській Академії наук розпочав свою діяльність Комітет 
охорони пам'яток старовини і мистецтва на чолі з М. Біляшівським. Архітектур
но-монументальна секція ВУШ  повинна була стежити за збереженням пам'яток і 
вживати заходів, щоб їх перебудови не змінювали живописне чи свульшурне оз
доблення споруд, а у випадках небезпеки нищення чи псування повідомляти про 
це органи влади.’ 5 лютого 1921 р. було створено постійну Софійську комісію не 
лише для дослідження Софійського собору, а й догляду за його станом. У 1922 р. 
комісію ^ л о  розформовано за браком коштів, а в 1923 р. відновлено. У складі 
комісії працювали Ф. Шміт, М. Біляшівський, О. Грушевський, Ф. Ернст, В. Зум- 
мер, В. й)ЗЛ0вська, Г. Красицький, Д  Щербаківський.* Комісія здійснювала сис
тематичні спостереження за станом Софійського собору, інформуючи ВУАН про 
результати робота. Висновки комісії було покладено в основу пропозицій стосов
но заходів щодо збереження собору, подаїшх до Кшвського губвиконюму. Народ
ного Комісаріату освіти та уряду республіки. ’

У 1923 р. у  зв'язку з ліквідацією більшості монастирів Уі^таїни постало питан
ня про збереження їх споруд і творів мої^'менгального мистецтва. З метою охо
рони пам'яток, що мали особливо цінне н^кове, історичне або художнє значеїшя, 
в дру'гій половиш 1920-х рр. було утворено державні заповідники та музеї. Однак
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в умовах складного економічного становища республіки утримувати ідгльтові 
споруди з державного бюджету не вистачало коштів, тому одним з засобів відвер
нення руіЬ^вання пам'яток ̂ л а  передача їх  на утримання релігійних громад під 
охоронне зобов'язання зберігати їх історию-зддожню в^лість. Навіть такі ви
датні споругщ, як Софійський, Успенський, Володимнрський собори, Анд
ріївська церква, храми Михайлівського, Кирилівського, Видубицьвого та інших 
монастирів Києва і  ряд церков у різних містах і селах України було передано в ко
ристування релігійних громад.“ Зшфема, охоронний договір на використання Во- 
лодимщюьвого собору в Києві, укладений Археологічним Комітетом ВЗАН з цер
ковною громадою, передбачав; "допуск чж нів Археологічного комітету до обсте
ження пам'ятки, реєстрацію та опис всіх історико-^дожніх речей, акт прийняття 
їх церковною громадою, зобов'язання берегти передане майно і нести 
відповідальність за його цілість, нормально опалювати, робити поточний ремонт 
з відома і під нагладом Археологічного комітету, доїцгскати його членів до пе
ревірки використання споруди та її реставрації".“ Однак, за свідченням поета 
М. Драй-Хмари, в 1926 р. у Володимирському соборі розписи В. Васнецова, 
В. Кїтарбинсьюго та М. Нестерова "потріскалися й облуплюються. В соборі вже 
кілька років не палять, із стін тече, і пам'ятки мистецтва гинуть".“

З 1924 р. Всеукраїнський археологічний комітет (ВЗАК) повинен був готувати 
проекти законодавчих актів щодо охорони та реставрації пам'яток мистецтва та 
с т ^ в и н и  в Уіфаші. Пасивна охорона передбачала заборону іуйнування та по
шкодження пам'яток, активна - з'ясування їх  стаїу, анкетування та реєстрацію.“ 
За дeIq)eтoм від 7 січня 1924 р. "Про облік і охорону пам'яток мистецтва, старо
вини і пріфодк", ремонт, реставрацію, переробку, знесення та виюристання 
пам'яток іультової архітектури, що знаходились ігід оизроною держави, дозволя
лося здійснюваги лише з дозволу державних оргашв.'“ Для відвернення випадків 
руйнування зачинених культових споруд було видано 14 серпня 1924 р. цирзуляр 
ВУЦВК і  НКВС УРСР "Про порядок закриття храмів всіх культів", у результаті 
якого було врятовано від розборки чи непродуманих перебудов ряд цінних 
пам'яток.“

Існуючу практику охорони пам'яток культового призначення було узагальнено 
в ро^обленій на початку 1928 р. "Ііютрукпд іфо порядок обліку, охорони та пе
редачі в користуваюи н'ятидесяток релігійних громад молитовекіь та культового 
майна, що мають науіюве, історичне або мистецьке значення". За інструкцією 
культові споруди перебували під охороною Народного Комісгфіаіу освіти рес- 
іубліки. Необхідність пере^дови, ремонту, реставрації настінних розписів виз
начали працівники оргашв освіти.“ Обстеження культових споруд виявило, що 
шд загрозою руйнування знаходяться фрески Софійського собору та Ки
рилівської церкви. На 1927-1928 рр. потрібно було (орієнтовно) 50-100 тис. крб. 
на невідкладні заходи щодо консервації та реставрації стародавнього монумен
тального живопису та 16 тис. крб. на його фіксацію (обміри, фото, іресж ння то
що).“ Окремі загоди щодо збереження стінописів Софійського собору здійснюва
ла Софійська комісія, що продовжувала прапювати напркпсінці 1920-х и>. У 1928 р. 
з Ленінграду ^ л о  запрошено професора Д. Иплика для реставрації фресок
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південної вежі Софійсьшго собору, у  1928 р. було створено шдюмісію х'-- 
дослідження вівтарних мозаїк, до складу якої увійшли М. Синов, О. Таран, В. Лг 
сючевський. При відсутності коштів на реставрацію було вврішено знята копії ї 
розмірі оригіналів.*® У 1929-1930 рр. з бюджету НКО УРСР на ремонтно-рестав
раційні роботи в Софійському соборі було виділено 1000 іфб.**’, завдяки чоі^  е 
1930 р. іфофесор М. Сичов виконав очищення мозаїк головної бані.“

Наприкінці 1920-х рр. у практиці охорони пам'яток культового походження за
гострилися серйозні суперетності. Попри зусилля ве̂ гїової та іультурної гро
мадськості довести необхідність їх  збдюження та використання для освіти ті 
культури все більшого поширення набирала негативна тенденція, пов'язана : 
діяльністю певних адміністративних і господарських кіл. Нігілістичне ставленні 
до пам'яток старовини грунтувалося на вульгадно-соціологічних поглядах на 
іультурну спадщину та призводило до руйнувань, пошкоджень, перебудов і без
господарного виюристання іультових пам'яток У 1929 р. було прийнято право
вий акт "Про релігійні об'єднання", яким церква ставилася в повіці залежність віт 
органів влади. На іфактиці відбувалося масове адмінісгративне закриття та руй
нування церков і монастирів. Секретадіаг ВУЦВК неодноразово обговорював пи
тання використання матеріалів заіфитих споруд для ^дівницгва шкіл, медичних 
пунктів, клубних приміщень, крайніх форм набирала боротьба проти "релііінно- 
іо  дурману", часто не вистачало знань і культури для усвідомлення історико-ху- 
дожнього значення культових пам'яток“

Уже в кінці 1928 р., а особливо на почапу' 1929 р. почало надходити все 
більше повідомлень іфо випадки загрози, а то й руйнування пам'яток. У  с. Воло- 
китне Глухівської округи плащгвалось перебудувати під кгуб церкву зунікальним 
порцеляновим іконостасом місцею ї фабрики А. Миклашевського. Іконостас Пє- 
тропавлівської церкви в Межигір'ї, що перебувала у нігщнш Межигірськоіо 
технпуму, %ло знищено. Різьблений іконостас старовинної козацьшї церкви в 
Ізюмі на Харківщині місьірада розпорядилася порубати та  спалити. Не вдалося 
врятувати виключної зудожньої цінності іконостас Успенського собору в Харкові, 
виконаний за іроекіом  Б. Растреллі. Цей іконостас став на заваді пристосуванні 
собору для потреб республіканського радіоуіфавління в 1930 р. Собор Хресто- 
воздвиженського монастиря в Полтаві з цінним іконостасом було знищено.“ Цвд>- 
вуляр від 27 вересня 1931 р. вимагав пф еїлянута культові споруди та вндшнга з 
них найбільш видатні в комплексах пам'яток певної територіп“

У цілок^ з 12380 церковних %цівель, що налиувалось в Уіфаїні з 1917 до 
1936 р., було закрито 7341.“ У  період сталінізму близько 90 відсотків церков і ко
стьолів р ес і^ л ік и  (за винятком семи областей західного регіону) було зруйнова
но.“  Одним із завдань подальших і^пвавих досліджень М. Брайчевськнй вважає 
укладання та п)гблікацІЕО повного реєстру втрачених пам'яток.“  В останні роки 
підведено певний підсумок втрачених фхітскіурних пам'яток Києва та пов'яза
них з ними творів монументального мистецтва. Т. Геврик подав "Частковий спи
сок важливіших архітектурно-історичних пам'яток, знищених у 1920-41 роках", 
за яким надахонуєгься 22 церкви та 14 інших споруд.“ О. Анісімов у  "Маргщю- 
лозі втрачених культових ст ууд православної деркви в м. Києві в роки боротьби
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проти релігії" станом на 1 січня 1992 р. зазначає 150 споруд, однак з^ванд'є, що 
необхідна інформація в повному обсязі відсутня.^

Особливо відчутними були втрати київських пам'яток у 1930-ті рр. У 1934 р. 
знищено цджву Георгія та її іконостас у стилі рокова, а також Військово- 
Микільський собор. Невідома доля іконостасу в стилі рококо, поставленого кош
том Війська Запорозьюго в Трьохсвятительській церкві, розібранійу 1934-1935 рр. 
Десятиметровий іконостас у  стилі рококо, що вважався одним з найкращих, мала 
церква Усшння Богородиці (Пирогоща), зруйнована 1935 р. ТЬді ж  зшпцено й Пе- 
гропавлівську церкву з іконостасом, що був одним з нашрапщх зразків різьблен
ня, а також Богоявленсьідг церкву Братського монастиря. Ампфний іконостас цієї 
церкви вва-жали за оді^ з найїращ их робіт архітектора А. Меленського. У сере
дині 1930-х рр. ^ л о  зруйновано церкву Бориса та Гліба з розписами 1738-1739 рр., 
виконаними київськими малярами В. Романовичем і Ф. Камінським. У 1935 р. 
Зї^йновано церкву Миколи Доброго, іконостас якої на початку XIX ст. вваяався 
одним з найкрапщх у ті часи, та церкву Різдва Христового на Подолі. За 1935- 
1937 рр. ^ л о  розібрано вісім високомистецьких барокових іконостасів Софійсь
кого собору; з іконостасів здиралася позолота, а самі іконостаси майже всі спале
но. У 1930-х рр. знищено іконостаси церкви святого Георгія та Трапезної церкви 
Преображення Господнього Видубицького монастиря. У 1935 р. зникли іконос
тас, срібні цщ)ські врата та інші мистецькі вироби з Михайлівського Золотовер- 
ж го собору, що у 1936 р. було підірвано.®

На місці Михайлівського собору було запроектовано спорудити Будинок ра
дянського уряду в зв'язку з влаштуванням монументального столичного Урядово
го центру в найдаївнішій частині старого міста. З двох ш м'ягок ХІ-ХП ст., оздоб
лених мозаїками та фресками, %до віфішено зберегти Софійський собор, пере
творивши його на музей, а мозаїки та фрески Михайлівського собору, зняті зі 
стін, перенести на зберігання до Софійського собору у  спеціально відведене для 
цього приміщення. Мозаїки знімалися в 1934 р. іфофесором Всеросійської Ака
демії мистецтв В. Фроловим з бригадою досвідчених фахівців мозаїчного 
відділення Академії у складі І. Баранова, Д. Малишева, В. Семенова.’“ До їх 
іфшзду групою студентів архітектурного факультету Кшвського інституту обра
зотворчих мистеїтгв під керівництвом архітектора І. Моргилевського було викона
но точні обміри мозаїк з нанесенням на них горизошальних і вертикальних ліній, 
що мали слугувати основою під час установки та зборки михайлівських мозаїк на 
місці & нового призначеїшя.’* Нині в Національному заповіднику "Софія 
Київська" в експозиції Михайлівського залу Софійського собору зберігаються 
дев'ять мозаїчних зображень ("Євхаристія", "Фаддей", "Стефан", два фрагменти 
орнаментів і чотири фрагменти зображень постатей святих) і десять фрескових 
("Захарія", "Марія", "Гавршл", чотири фрагменти зображень постатей святих, два 
фрагменти орнаментів і зображення шестикінцевого хреста). Частина фрагментів 
знаходиться поза межами Укфаїни, зокрема, в збірках Державної Трегьяковської 
галереї (Москва) та Державного Російського музею (Санкт-Петербург).

Ще на початку 1932 р. при Всеукраінсьюму музейному містечку ^ л о  засно
вано Всеукраїнську художньо-реставраційну та репродукційну майстерню. За
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сгаїутом на неї покладались завдання обліку пам'яток республіки, яким не
обхідна ^ л а  реставрація, популяризація справи реставрації пам'яток, підготовкг 
спеціалістів-реставраторів і проведення реставраційних робіт. Вже в 1932 р 
майстерня разом з Київською крайовою інспектурою склала картковий каталог 
пам'яток архітектури з визначенням об'єктів реставраціт Такі ж  дані повинні б\ - 
ли подати до майстереіп, всі Іранові інспектури та музеї республіки.’̂  Однак 
кадрів реставраторів не вистачало - в 1930-ті рр. реставраційш роботи в культо
вих спорудах Києва виконували московські реставратори. З 1934 р., після оголо
шення Софійсьюго собору державним архітектурно-історичним заповідником 
"Софійський і^зей ", тут розгорнулися значні ремонгно-реставраїцйні та н^тсо- 
во-дослідні роботи.” З 1934 р. у Москві Центральні державні реставраційні май
стерні було заіфито, і провідним спеціалізованим цеіпром у країні став рестав
раційний відділ Державної З^ретьяковсьюї галереї, співробітники якого займали
ся також дослідженнями мотцгментального живопису та виявленням причин його 
руйнації в пам'ятках архітектури. Одним з міст експедиційної діяльності май
стерні Д ї 1 у 1934-1940 рр. був Київ.’" У 1937-1939 рр. у Софії Київській праіцо- 
вали І. Баранов, О. Домбровська, І. Овчинников ітіц керівництвом Ю. Олсуфьєва. 
У  серпні 1938 р. співробітники реставраційного віддії^ ДТГ і І. Граб^, В. Фро- 
лов, П. Ю кік увійшли до складу спеціальної комісії, створеної Комітетом у спра
вах мистецтв іф и РНК, для з'ясування стану мозаїк і фресок Софійського собору. 
Комісія визначила першочергові завдання реставрації та вказала на необхіцнісгь 
проведення ряду інших охоронних заходів для збереження Софії Київської.” 
Значний обсяг робіт щодо реставраїцї в 1930-ті рр. виконав і професор Всесоюз
ної Академії архітектури П. Юкін; в 1935 р. він частково реставрував стінописи 
Кирилівської церкви в Києві’", в 1935-1937 рр. виконував розчистіу багатьох фре
сок Софійського собору.”  У 1939 р. на базі Софійського собору було утворено са
мостійний музейний комплекс з включенням до нього на правах відцшів 
Андріївської церкви, Видубицького монастиря, Кирилівської іщркви та церкви 
Спаса на Берестові. Реставраційні роботи в Софійському соборі продовяувалися’*

У 1938 р. за постановою РНК % раїнської PCP в Києві було створено Держав
ну н^ково-дослідіог ресгаврацішо'̂  майстерню. Для віфішення завдань майстерні 
- реставрація ітам'ягок мистецтва, розробка методів н^кової реставрації, консд^ль- 
тації для музеїв з питань збереження пам'яток - було створено відділи реставрації 
станкового олійного живопису, тфедметів зд^дожньої промисловості, методики ре
ставрації та н^ш во-технічного аналізу ттам'яток мистецтва з хіміко-техно- 
лоїічною та фотолабораторіями. У  майстерні працювали мистептвознавеїц. 
М. Черногубов, хімік В. Лоханько, художники-реставрагори П. Кодьєв, Ф. Демид- 
чук-Дсмчук, Д. Невіригий та ін.” Очолював майстерню зддожник-реставратор і 
мистецтвознавець Л. Калениченко, який згодом керував реставраційними робота
ми у Володимирському соборі (1946-52), Кирилівській (1950) та Андріївській 
(1950-52) церквах. Софійському соборі (1952-68).""

З початком Великої Вітчизняної війіш  з'явилася загроза нових необоротних 
втрат пам'яток архітектури та монументального мистецтва, а справа їх охорони 
отримала особливу гостроту. В 3%paÏHi фашистами було зруйновано 476 церков.
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53 костьоли, 159 синагог."" З листопада 1941 р. було висаджено в повітря Ус
пенський собор Києво-Печерської лаври. У 1941 р. німці зруйнували та спалили 
Маріїнський костьол у м. Бердичеві, де ще в 1934-1939 рр. було проведено кон
сервацію розписів, виконаних ^цдожниюм ХУІП ст. В, Фредеріче."^ У  1942 р. у 
Володимирському соборі в Херсонесі ^ л о  зруйновано середню частину собору з 
банею, майже повністю загинув монументальний живопис.“̂  Під час Великої 
Вітчизняної війни загинула унікальна фреска XI ст. "Св. Текля" зі Спасо-Преоб- 
раженського собору м. Чернігова." Багато визначних творів мистецтва ̂ л о  виве
зено: з Софійського музею - фрески ХП ст., Києво-Печерської лаври - більше ти
сячі ікон і  парсун, 20 срібних риз на ікою х, три срібних сарюфага та ін.'” З 
Всіхсвятської церкви під час німецької овупації багато ікон з іконостаса було по
грабовано."

Ще в ході війни було прийнято ряд заходів щодо врятування пам'яток мону 
ментального живопису, В Софійському соборі було зруйновано захіору стіну, 
внасліцок численних отворів у покрівлі згнили дерев'яні конструкції та створю
валася загроза стінним розішсам. До кінця 1944 р. було проведено заміну де
рев'яних деталей і покрівлі бань. За клопотанням В. Заболотного було виділено 
державні кошти й на консервацію Кщ)илівської церкви, що знаходилася в катаст
рофічному стані: через декілька тріщин всередину проникали опади, затікання 
води на стінописи викликало осипання фарбового шару робіт М. Врубеля. В. За
болотний був також ініїцахором захздів шрдо розбіфання та консервації руїн Ус
пенського собору Києво-Печерської лаври, ігід час яких було знайдено численні 
фрагменти фресок. 47 У 1944 р. було відновлено діяльність заповідника на тери
торії Києво-Петерсьної лаври, за яким закрінлювалися верхня та нижня території 
таври з усіма спорудами, а також церква Спаса на Берестові і Києво-Видубиць- 
Еий монастир.

З 1944 р. обліком і збереженням пам'яток архітектури та пов'язаних з ними 
творів монументального живопису та скульптури займався спещальний відділ 
^Ц>авління в сіфавах архітектури іф и РНК УРСР. В итнання реставрації та 
віцноБлення пам'яток архітектури покладалося на організований в системі Уп
равління спеціалізований трест "Будмонумєнт"."

Постанова Радц Міністрів СРСР від 14 жовтня 1948 р. "Про заж ди щодо 
поліпшення охорони пам'ятників вультури"^’ визначила заюнодавчі та ор- 
ганізаційш основи роботи щодо збереження історико-іультурної спадщини іфо- 
тягом багатьох наступних років.’“ За цією постановою в країні наприкінці 1940-х і 
початБу 1950-х рр. було розширено вже існуючі та створено нові віддали та ла
бораторії з реставрації мощгменгального живошку при ^хітекіурних майстер
нях, що знаходилися в центрах зосередження монументального живопису, що бу
ло у^мовлеш необхідністю проведення комплексної реставрації. Методичне 
керівництво, координацію та нагляд за роботою майстерень було доручено Науж- 
во-методичній раді з охорони ш м'яток ьультури, створеній у 1947 р.’‘ Відділ ре
ставрації монументального живопису було створено в 1948 р. у Центральній на
уково-реставраційній майстерні Академії щ>хітектури СРСР.”  У  1950 р. фахівці 
цієї майстерні, які обстежили стінописи Софійського собору в Києві, дійшли вис-
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шовку, що, незважаючи на досить значний обсяг роботи стосовно реставрації со- 
бої^, виконаний ще в 1930-ті рр. і частково в повошний період (у 1948 р. О. Дом- 
бровська, а  в 1949 р. В. та П. Брягіни провели розчисгку окремих зображень), 
стан збереження мощ^менгального живопису пам'ятки свідчив про необхіднісгь 
перейти до послідовної його реставраціг в повному обсязі.

У 1951 р. в % раМ  було організовано Республіканські спеціальні нитково-ре
ставраційні майстерні з міжобласними філіями в Києві, Львові та Чернігові, а в 
Нарюво-дослщному інституті теорії та історії архітектури та будівельної техніки 
Академії архітектури УРСР була створено сектор, перед яким стояло завдання 
н ^-кою ї розробки питань методики та технології реставрації монументального 
живопису Софійського собору та наукової документації реставраційних робіт. У 
секторі іфацювали Л. Каленичеюо, С. Мамолат, О. Плющ, які готували також 
групу виконавців - художників-рестацраторів. Нитково-реставраційною радою ке
рували академіки І. Грабар і В. Л аз^ев. Головним завданням реставрації 
Софійського собору було наближення художнього декору інтер'єру до його 
первісного стану - ХІ-ХП ст.® Під час реставрації розписів Володимирського со
бору та Кирилівської церкви Л. Калеииченко й О. Плющ було розроблено мето
дику ін’єкції розчинів на основі поліхлорвінілоюї смоли для укріплення тиньїу. 
що було успішно застосовано також під час реставрації стінописів Софійського 
собору та інших пам'яток.** У  1952-1954 рр. ^ л о  знщхеставровано всі збережені 
мозаїки Софії Кшвсьшї (260 м*), у 1952-1964 рр. відкрито та нідреставровано 
близько 2 тис . м* фресок.”

Після висіуіу  М. Хрущова на січневому (1961 р.) пленумі ЦК КПРС пшроиз 
розгорнулася робота щодо "очищення" державних реєстрів від культових і взагалі 
"зайвих" пам’яток.”  В Україні було на третину скорочено списки пам'яток, що пе
ребували під державною охюроною.” На почапу 1960-х рр. було закрито понад 
10 тис. хфамів, кілька монастирів**, у державному списку лшпилася 758 споруд 
культового призначення.*’ На стані збереження пам’яток позначилися відсутнісгь 
належної матеріальної бази, достатньої кількості кваліфікованих спеціалістів-ре- 
ставрагорів і  необхідних асигнувань. Перестали охоронятися державою понад 
500 культових споруд, з яких значну кількість ^ л о  зачинено та перетворено на 
склади та комори.'® На Полгавпщні, зокфема, на початку 1960-х рр. 320 
діючих храмів, після "війни з забобонами" лишилось 52 прижди.® Багато 
пам’яток монументального мистецтва ^ л о  приречено на розкрадання та псуван
ня від несприятливих умов темпераіурно-вологісного режиму.'“

У  1963-64 рр. Держбущу УРСР і Мішстерству культури УРСР ^ л о  доручено 
обстежити зняті з обліку архітектурні споруди, виконати фотофіксаіщо, описи, за
мальовки виявлених у ішх творів монументального живопису, скульптури та 
різьблення, вирішити питання Щ)0 збереження & у ьузеях і спеціальних схови
щах.® 20 лютого 1967 р. було прийнято постанову Ради М іністрів УРСР "Про 
стан і заходи по дальшому поліпшенню охорони та збереження пам’ятників 
архітектури, мистецтва, г^тжології та історії в Українській PCP".'® У  ній, зоїфема, 
ставилося завдання забезпечити збереження творів живопису, скульптури та 
вжиткового мистецтва, що знаходились у культових спорудах. Наказом голови
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Держ^ду УРСР від 23 жювгая 1967 р. *атегорнлно заборонялася передана будь- 
шму >ддожніх цінностей з пам'яток архітектури без дозвоі^г Держбуду УРСР. Од
нак, численні порушення наказу іфизвели до пошкодження інтер'єрів і са
мовільного вилучення творів живопису, сіульш ури та декорагивно-вжиікового 
мистецтва з деяких пам'яток ^хітекіури  у Волинській (с. Низкиничі), Івано- 
Франківській (м. Івано-Франківськ, с. Космач), Львівській (мм. Львів, Нестерів, 
Самбір, сс. Годовиця, Новоукраїнка), Ровенській (м. Корець), Тернопшьській 
(мм. Бережани, Бучач, Щдгайці, смт. Гримайлів), Чернівецькій (сс. Біла Криниця, 
Курівці) областях.''’ Вдосконаленню обліку пам'яток монументального мистецтва 
сприяла постанова від 17 жовтня 1972 р. "Про введення єдиної уніфікованої фор
ми облііу пам'яток історії і іультури в % раїнській PCP", за якою ^ л о  запропо
новано створити Республікансьіу картотеїу з пам'яток ^хітежтури у віддіпі 
пам'яток фхітектури та монументів Дерябуду УРСР.“  В уніфікованому паспор
ті на пам'ятіу архітектури передбачалося відмічення наявності живоїшсу, скульп
тури, ужиткового мистецтва та їх  загального стану.

У 1960-1І рр. було звернуто особливу увагу на питання охоронного режиму 
збереження творів монументального мистецтва в пам'ятках ̂ хігекіури, що було 
викладено в "Методичішх вказівках по утриманню неопалюваних споруд - 
пам'яток архітектури, іцо мають монументальний і станковий живопис, дерев'яну 
сіульш уру і предмети декоративно-вжиткового мистетдва'"*’, затверджених 
14 лютого 1966 р. Президією Науково-методичної ради з охорони пам'яток іуль- 
тури М іністерсіва ^л ь іу р и  СРСР.® У них ^ л о  враховано досвід підтримання в 
таких пам'ятках необхідного експлуатаційного режиму, яюго повинні дотримува
тися користувачі та орендатори, наголошувалося на необхідності не доіу^скати 
без спеціального дозволу органів охорони пам'яток проведення %дьяких консер- 
ваційно-реставраційних робіт і не дозволяти особам, які не мають спепіальної 
пігцотовки, вию нувага роботи щодо промивання, зняття пилу та бруду з 
настінних розписів і інших творів мистецтва, що знаходяться в інтер'єрі пам'ят
ки. Саме в 1960-ті рр, практична та наукова реставраційна діяльність у Радянсь
кому Союзі досягла найбільшого розмаху.®

В Укрщні в 1966 р. на основі лабораторії рестаїфаїцї монументального живо
пису було створено відділ реставрації живопису Спеціального н^тово-рестав- 
раційного управління Держбуду УРСР у Києві. Відділ займався реставрацією не 
лише монументального живопису, а й розкриттям і реставрацією творів станко
вого живопису та іконостасів у пам'ятках архітектури, а таюж разом з хімічною 
лабораторією проводив розробіу методик аналізів, підбір нових розчинників та 
уіфшлюючих сумішей.™

З квітЕгя 1969 р. Рада Міністрів УРСР прийняла постанову "Про забезпечення 
виконання плану ремонтно-реставраційних робіт по пам'ятках вультури в Ук
раїнській PCP", за якою передбачалося створення на базі Республіканських 
спеціальних наутаво-реставраційних виробничих майстерень Українського 
спеціального науково-реставраційного виробничого управління (на правах трес
ту) з промислоюю базою, н^шово-дослігщими та проектними відділами та 
спеціальними науково-реставраційними виробничими майстернями в Луцьіу,
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Львові, Кам'янці-Подільському, Сімферополі, Полтаві, Одесі, Чернігові 
Міністерсхву культури УРСР доручалося органіг^^вати в цій галузі підготовіу 
каф ів архігекгорів-реставрагорів і художників-реставрагорів."

Після організації в 1962 р. Києво-Петерсьюго державного історико-культур- 
ного заповідника розпочалася багаторічна іфаця щодо реставрації пам'яток мону
ментального мистецтва в споіудах заповідника. У  1960-ті рр. виконано рестав
рацію Іоанно-Боюсловського приділу, церков Спаса на Берестові та Різдва Бого
родиці. Проводились роботи й на інших спорудах.’̂  Значний внесок у  рестав
рацію пам'яток заповідника зробили відомі реставратори Г. Честнейший, В. Ба- 
бюк, П. Вонгко, А. Беляй, П, Редько, А. Марампольський. У 1970 р. у церкві Спа
са на Берестові бригадою реставраторів у  складі В. Бабюка, А. Марампольсько- 
го, Г. Честнейшого ^ л о  виявлено унікальний фресковий розпис ХП ст. на площі 
близько 100 м і” У 1972 р. було повнісію закріплено живопис у церкві Спаса та 
щцготовжно документацію з реставрації живопису Троїцької надбрамної церкви, 
а також частково вігфемонговано іконостаси церков Ближніх печер.”  У 1968-73 рр. 
проведено дослідження та реставрація інтер'єру церкви Всіх Святих на Еко
номічних воротах, у результаті яких виявлено первісний клейовий розпис ХУП ст.” 
У 1971-74 рр. проведено роботи щодо консервації іконостасу та настінного живо- 
ішсу Воздвиженської церкви на Б.лижніх печерах” , у 1973-75 рр. реставровано 
живопис і розіриго фрагменти розішсу.” Реставрацію настінного розпису в Тра
пезній палаті та в переході з церкви Антонія і Феодосія до палати закінчено в 
1971 р.78 У  1973 р. настінний живопис Трапезної палати (ї^тім стелі) відрестав- 
ровано бригадою тдгдожЕшків-реставрагорів на чюлі з В. Бабюком.” У  1976 р. 
шдновлено втрачені мармурові блоки іконостасу та панелі стін, а в 1977 р. 
повністю закінчено ресга^аїцю  живоїшсу в церкві.® У 1977-78 рр. відреставро- 
вано настінний живоїшс і іконостас церкви Зачаття Анни на Дальніх печерах.“ У 
1980-82 рр. щюводилася реставрація живопису в Троїцькій надбрамній церкві.'“

У 1971-72 и>. у церкві Миколи Набережного ^ л о  хфоведено консервацію 
олійного живопису та закріплення тинькової основи та фщ)бового шару стіно
писів.“ У 1974-81 рр. під час реставраційних робіт у  Михайлівському с о ^ р і Ви- 
дубицького монастщ)я було віщфито фресковий живоігас XI ст. і олійний ХУП- 
XIX ст.”

З 1965 р. Кирилівська церква, а з 1968 р. Андріївська церква стали філіалами 
Державного архітектурно-історичного заповідника "Софійський музей". У  1965- 
80 рр. повнісгю закінчено реставрацію стінописів Кіфилівської церкви та розіфи- 
то фресювий живопис ХП ст. на плоїці близько 800 м  ̂(І. Дорофієнко, П. Редько 
та інш.).“ У 1969-73 рр. бригадою художників-реставраторів у  складі О. Єрко, 
І. Автоненко, Л. Гончщ) та ін. було розчищено невідомі раніше розписи в 
північній зовніншій галереї Софшсьюго собору, серед яких відкрито 8 ьР фресок 
XI ст., розписи клейовими та олійними фарбами.86 У 1971-72 рр. О. Єрко, І  Ан- 
тоненко, А. Конопко та ш. розкрили в швденній галереї більш як 16 м2 давніх 
розписів. З 1976 р. художннки-ресгаврагори КСНРВМ (нині корпорації "% ррес- 
таврація") ігід керівництвом головного ^ о ж н и к а  І. Дорофієнко ведуть пла
номірне обстеження стану монументального живопису Софійського собору,
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укріплення та розчистку розписів.®’ Багаторічні спостереження стшоиисів спору
да дають підстави стверджувати, що методика та технологія реставрації, прий
няті в 1950-ті рр., виїфавдали себе.*® На базі реставрації Софійського собору ви
росла сучасна школа українських ресгавраіорів-монумекгалістів.®’ У різні роки в 
реставраційних роботах у Софії Кшвській брали участь досвідчені з^дожники- 
реставратори П. Редько, Л. Тоцький, В. Бабюк, А. Остапчук, О. Жсаневич та ба
гато ін. Велшд' роботу щодо дослідження фрескових і будівельних розчинів 
Софійського собору провела науково-дослідна лабораторія УСНРВУ Держбуду 
УРСР.’“ Нині в пам'ятках архітектури Національного заповідника "Софія 
Київська" повністю обліковано всі твори монументального мистецтва в 
інтер'єрах (Софійський собор, Кіфилівська та Андріївська церкви). У  1987 р. 
міжнгфодне жюрі гамбургського фонду ФРН присудило Софійськоіиу заповідни- 
їу  "Європейсьіу золоту медаль за збереження історичних ігам'яток" - за зразкову 
реста^ацію  Софійського собору та пам'яток XVIII ст. на його подвір'ї. У грудні 
1990 р. Софію Київську з ансамблем ХУШ ст. включено до Сішсіу всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Софійський собор потребує особливого охоронного режи- 
щ . Проведення богосдажінь в останні роки показало, що вони загрожують збере
женню споруди, бо пов'язані, зоїрема, з порушенням темпераіурно-вологісного 
режиму, осіданням кіптяви свічок на стінописах і вібраційними навантаження
ми.”

У 1970-80-хрр. проводяться значні реставраційні роботи на теригорн всієї Ук- 
раши. В 1970-71 рр. у Львівській обл. виконано реставрацію стінопису ХУП- 
ХУШ ст. у  церкві Чесного Хреста та ресгащраиію ансамблю церкиї Юра (1974-75) 
в Дрогобичі, а також жиюпису Святодухівсьюї церкви в Потеличі (1970-72).” 
Миколаївсьіу ц ер к ^  в с. Еолодкоьу Закарпагсьюї обл. - цікавий зразок сннте^ 
архітектури, моиуменгального живопису та прикладного мистецтва ХУ-ХУШ ст. 
- було відаеставровано в 1970-71 рр. (художники-реставратори О. Єрко, 
Р. Юсім, М. Сліпченш).” У 1977-80 рр. В. Бабюк виконав реставрацію фресок 
ХІ-ХП ст. Ю р'євої божниці в м. Острі Чернігівсьшї обл.” У 1978-79 рр. А. Ма- 
рампольський, Р. Юсім, В. Щдкопаєва відреставрували настінний живопис сере
дини ХІХ-ХХ ст. у Миюлаївському монастирі в м. lvfyкaчeвe Закарпатської обл. 
Таизж у й^пкачеве, в каплиці Мартіна, фрески XIV ст. візреставровано в 1978 р. 
(зудожники-реставраагориЯ. Мовчан, Н. Присяжна). В Успенській церкві в с. Но
воселиці Закарпатської обл. розписи ХУП-ХУШ ст. реставровано в 1979-81 рр. 
зудожниками-реставрагорами Г. Друзюк, Л. Скоп, Н. Скренгович, Н. Сліпченко. 
У 1970-ті рр. іфоведено роботи щодо консервації живопису в монастиріскші в 
с. Манява Івано-Франківської обл. (зі̂ дож ники  П. Л інінський , М. Вовчок, 
О. Єрко).” У 1970-80-ті рр. проводилися дослідні роботи, розчистка та рестав
рація живопису в Спасо-Преображенсьшму соборі в Чернігові.”  У 1980 р. завер
шено реставрацію живопису ХЕХ ст. в інтер’єрі Успенського собору Почаївсьюї 
лаври Тернопільської обл.).*’

Проблеми реставрації монументального живопису в пам'ятках архітектури не
одноразово обговорювались на всесоюзних юнференціях. У листопаді 1979 р. на 
конференції у Тбілісі питання іфо єдність стіноїшсу з ^хітекгурно-просторовим
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середовищем ^ л о  розглянено в доповіді І. Дорофієнко "Про тонування і експо
нування живопису в пам'ятках архітектури України". В своєму оглвді І. До- 
рофієнш показала, що уіфгпнські реставратори "дотримуняься щ)иицип5г ор- 
ганмного зв'язЕу пам'ятки мощ^ментального живопису з конкретним архітектур
ним простором. Характерними прикладами такого підходу до реставрації мону
ментального живопису є роботи в  Софійському соборі та Кирилівській цереті в 
Києві".’»

Як шдіфеслював діфектор Всесоюзного Науково-дослідного інституту реста
врації (ВНДЕР) І. Горін, "вся післявоєнна історія реставрації монументального 
животшсу, особлию в останні двадцять років, - безперервний ланцюг ̂ силь, ске
рованих на вдосюналення н^кових методів, іфинципів і  організаційних форм 
його реставрації різними реставраїцйними організаціями, науково-методичними 
радами, мінісгерствами культури, вчених і  реставраторів".” З 1973 до 1985 р. ^ -  
ло проведено шість спеціальних ю нф ф енцій і  нарад, а в 1987 р. Мінісгерством 
культури СРСР ^ л о  видано спещальну "Інсті^кцію з ведення рестащ>аційних 
робіт на пам'ятках монументального живопису - пам'ятках історії та ]^льтури". У 
практиці реставраційних робіт з монументального живопису н а^ ло широкого 
пош ^ення застосування нових високоміцних матеріалів, перш за все, полімер
них, розроблено уніфіковану докуьюнтацію, впроваджується комплексна рестав- 
ращя пам'яток аратекіури з живоїшсом та іншими творами мистецтва в інтер'єрі, 
ІфОВОДЯХЬСЯ хімічні, фізичні, фЬиКО-ХІМІЧНІ, біологічні НЕУКОВІ дослідження. 
Для вожиої організації повинно стати правилом "проведення на відповідальних 
пам'ятках комплексних нЕукових техшко-технологічних і  мистецтвознавчих 
досліджень перед початком і в процесі реставраційних робіт, аж до їх  завершен
ня".™

У 1985-90 рр. в З ^ а їн і за рахунок бюджетних асигнувань було видіжно на 
ремонтно-реставраційні роботи понад 55 мли. крб. При Держбуді УРСР стю реш  
Уфшнське спеціальне проекгао-%дівельно-реставраційне об'єднання ("Укррес- 
таврація"), що має свої виробничо-реставраїцйш майстерні та віддалення в Києві, 
Львові, Одесі, Чернігові, Кам'янці-Подільсьюму, Сімферополі, Луцьку, Харкові, 
Сумах та Кіровограді. Науково-іфоектні роботи ви ко^є інститут "З^проеїтре- 
ставрація". Фахівтц вважають, що для збереження лише тих архітектурних 
пам'яток, що вже перебувають під охороною держави, потрібно десятикратне 
збільшення потужіюсті реставраційних організацій.™

1990-ті рр. - новий етап в історії мот^членгального мистецтва культових спо
руд в %фаїні. 23 квітня 1991 р. Верховна Рада України ухвалила Заю н "Про сво
боду совісті та релігійні організації”, що надав церкві статусу юридичної свобо
ди та повернув сеіул^изовані в 1917 р. церковні споруди. Згщно з ст. 17 Закону 
"І^льтова будівля та інше майно, які становлять історичну, художню або іншу 
культурну цінність, передаються релігійним організаціям і використовуються ни
ми з додержанням установлених правил охорони і використання пам'яток історії 
і культури", а згідно з ст. 19 "Реставращя і ремонт ]вультових ^давель - пам'яток 
історії і культури здійснюється з додержанням установлених іфавил охорони і ви
користання пам'яток історії і культури". Додатком до постанови Ради Міністрів
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УРСР від 5 квітня 1991 р. був "Перелік іц'льтових споруд - визначних пам'яток 
архітекіури, які не підлягають передачі у постійне юристування релігійним ор
ганізаціям". До нього увійпіли близько 70 окремих будівель і ансамблів монас
тирів ХІ-ХІХ ст. На почагід^ 1990-х рр. в % рш ні серед понад 14 тис. релігійних 
громад 53 конфесій три чверті складали п ^ аф ії двох основних традицій в хрис
тиянстві - православ'я (східної) та грею-католицизі^ (західної).''“

У  сучасних умовах стан монументального мистецтва в іультових спорудах 
вкрай суперечливий, а його подальша доля турбує фахівірв. У зв'язїу з погіршен
ням еюномічної ситуації держава в багатьох випадках не має юпптв і можливо
стей на реставрацію, тому, на думьу В. Акуленжо, поверненням вультових споруд 
релігійним іромадам ^ л о  відкрито шлях до врятування багатьох пам'яток. Ре
монтуючи та відбудовуючи їх своїм коштом, обпщни юруючих збереяуть пам'ят
ки від подальшого руйнування. Хоча релігійні організації отримали право на 
відкриття реставрацшно-^дівельних підприємств, кадрів кваліфікованих рестав
раторів не вистачає. Окремі питання реставраційної практики залишаються не- 
врегульованими. Необхідно встановити дієвий контакт між органами охорони 
пам’яток, релігішгами організаціями та реставраційними установами.'“ Рестав
раційні роботи слід проводити ігід наглядом державних органів.'“’ Ножово-мето
дична рада з участю провідних фахівців і духівництва повинна оцінюваги вико
нання реставраційних робіт та визначати їх подальші обсяги та завдання.

Останніми роками пам'ятки монументального мистецтва оішни-лися під за
грозою внаслідок "безконтрольних дій малоосвічених, без потрібних коїпіів для 
кваліфікованих робіт громад".“' Поновлюють, а то й зовсім знищують монумен
тальний живопис, що часто не відповідає смакам прихожан. Тяжкі часи настали 
й для ікон: В. Овсіюогк висловив занепокоєння їх сучасним станом у культових 
спорудах і визначив проблему збереження ікон для нашого часу "наШо- 
лючішою". Богомази, переслігіуючи меркантильні інтереси, обновлюють і пере- 
мальоіують ікони.''* Можливо, тому виникла ідея створити каталог датованих 
ікон від найдавніших тасів аж до 1800 р., що повинен стати практичним довіднн- 
ю м .'“’

Після 1000-літгя хрещення Русі було відкрито понад тисячу храмів, з яких 
більшість є пам'ятками адхітекзури. Ремонгно-відновлювальні роботи в них про
водились без складання документації, в багатьох спотворено інтер'єри, розписи 
виконано на низькому 5удожньоі^ рівні.''® Тому проблема збереження та реста
врації інтер'єрів з настінним малюванням, особливо ще не дослідженим фахівця
ми, стає нині особливо актуальною, а найголовнішою ііричиною є підміна реста
врації ремонтом. Саме ремонтом було ід^мовлено застосування кахляної плитки 
поряд з фресковим розписом у  Вознесенській церкві (XV ст.) у с. Лужанах 
Чернівецької обд''® Теоретично не розроблено питання відновлення інтер'єрів 
культових СПОІУД, ЗОіфема таких, де збереглися стінописи різних епох і стилів. 
О ї^м ого  вирішення художнього образу потребують інтер'фи новозбудованих 
храмів.““

У розписах культових споруд здщожники не враховукоть стилістичні особли
вості зразків і  поєднують окфемі композиції з Володкмирського собору в Києві -
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академічного нагфямїу, з композиціями майстрів лаврської іконописної шюли. 
Переважають здебільшого ^ азк и  живопису Володимирсьтого собору. А Свято- 
ПокроБСький собор у Харкові почали розписувати в дусі школи російського іко
нописця А. Рубльова під керівництвом випускника Харківського художньо-про
мислового інституту О. Живаєва. При цьому не було взято до уваги свідчення, що 
до війни на стінах напівзруйнованого храму ще зберігалися залишки розписів, де 
в ликах святих впізнавалися обличчя козаків.*“

Свого часу комісіао Київради з питань культури й охорони навколишнього се
редовища ̂ л о  висловлено докори на адресу Києво-Печерського монастиря в то
му, що в церкві Різдва Богородиці Нижньої лаври, переданін V^qpaïнcькiй Право
славній церкві, ченці зчистили зі стін більше ста квадратних метрів розписів у 
стилі українсьвзго бароко. Але за словами архимандрита Єлевферія, церкву хо
тіли від новити у первісному вигляді, тому звернулися до проектних ІфОПОЗНЦІЙ з 
реставрації живопису церкви 1977 р., поданих Держкомітетом Ради Міністрів 
УРСР у справах будівншц'ва, спеціальним н^жово-ресгавраційним виробничим 
управлінням та іншими компетентними організаціями, що дійшли висновку, що 
фрагментів розішсу, іфидатних для реставрації, не збереглося, - розповідає отець 
Єлевферій. Тоді ^ л о  запрошено ленінградсьхих реставраторів-іконоїшсців, які 
виконали розпис "темперною плав'ю в традиційному староправославної^ 
стилі".*** За свідченням П. Толочка, розписи І. Квятковського, зчищені зі стін 
церкви в процесі реставрації, датуються 1817 р., однак послідукта живописні ро
боти в церкві проводилися в 1879,1891-93 рр., 1907 р., а тоїиу важю  сказати, що 
дійшло від розписів І. Квятковського. Залишки стінописів у  церкві майже пов
ністю осипалися й врятувати можна було лише оіфемі фрагменти. Що ж  до нових 
розписів, зазначив П. Толочко, то "цей стиль традиційний для православних 
храмів % раіни-Русі, що успадкувала свої живописні канони саме з Візантії".***

Для виконання нових розписів запрошують не лише ленінг|ждських, а й мос
ковських майстрів. Двадцять четвертим храмом став монаспф у м. Шщігороді на 
Вінниччині для московської художниці Т. Петропавлової, де вона відновила іко
ни та розписала ідіам.**" Майстри з Москви зд ійснили й реставрацію Троїцького 
монастиря в Корці, де в інтер’єрах собору вони застосували сусальне золото.***

До нашого часу на території "Уіфтни збереглося 106 монасткфів, з яких 53 ка
толицькі. В інтер'єрах більшості соборів і костьолів збереглися настінні розписи, 
скульптури, вітражі, ікони. Храми працюють і в багатьох недіючих монастирсь
ких комплексах. На низькому зудожньому рівні виконано розписи в інтер'єрах ре
несансного костьолу у Полонноіу та І^инітарійсью го костьоіу в Кам'янці- 
Подіпьському, неякісно здійснено реставрацію розпису в притворі собору в мона- 
стирі-форгеці Межіфіча. Потребують оновлення розписи Святодухівського собо
ру Василіянського монастиря в Червонограді, реставрованого ще в довоєнні ро
ки.*** Низький професійний рівень малювань зумовлений відсутністю в Уіфаїні 
центру, де б досвідчені майстри передавали свої знання молоді та навчали 
релігійному малярству, традиції якого нині виявилися перерваними.***

Численні факти нехіування з боку місцевих органів нлади та релігійних гро
мад чинного законодавства про охорону пам'яток і  дотримання умов охоронно-
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орендних договорів призвели до того, що ряду пам'яток завдано вже непоправної 
пивди. У  Петропавлівській церкві (1580) в м. Кам'янці-Подільському Хмельниць
кої обл., самочинно захопленій релігійною громадою, було потиньковано фраг
менти фресок XVI ст. У с. Сутківцях Хмельницької обл. у Покровській церкві 
(XVI ст.) на фасадах білокам’яні елементи покрили цементом, а на стінах під 
набілами знаходиться клейовий розпис, що може загинути. У с. Шарівцях у  Воз- 
несенській церкві-фортеці ХІУ-ХУІ ст. в інтер'єрі тиньшм покрили давній бага
тошаровий жиюпис, втрачено твори зддожника ХУШ ст. Й. Цраггля. Причину 
безвіадовідального й навіть Баварського ставлення до пам'яток церковного мис
тецтва М. Дьомін і А. Сериюв вбачають не тільки у відсутності фахівців, а й  у 
низькому культурному рівні пЕфафіян та їх пастирів, а тому запропонували запро
вадити в Кшвській Духовній сем інф ії такі навчальні іурси: 1. Історія українсько
го церковного мистецтва та ^хітектури. 2. Реставрація пам'яток церковного мис
тецтва.“®

Деякі релігш т громади з розумінням ставляться до творів монументального 
мистецтва, що знаходяться в переданих їм спорудах. Так, у с. Гвардійсьшму 
Хмельницької обл. у костьолі ХУШ ст., переданому римо-каголицькій громаді, 
проводилася реставрація споруди на кошти призюжан. Ксьондз В . Ткач зобов'я^'̂ - 
вався :йерегги до огляду мистецтвознавцями залишки малювань, можливо, ХУЩ сг., 
що збереглися на стелі костьолу."’ У листі жителів с. Касперовці Тернопільської 
обл. про Георгіївсьіу церкіу ХУШ ст., де зберігся цінний настінний живопис, 
висловлено прохання іфо проведення "обстеження і заірішіення мальовки".™

Вважаючи, що займатися реставрацією та художнім оздобленням храмів по
винні лише мнтці-професіонали, художники Тернопільської органвації Спілки 
художників України створили об'єднання "Храм", що буде займатися художнім 
оздобленням церков. До храмових розписів в Україні залучаються нині й  сту
денти. Розписи церкви Успіння Богортдиці с. ІЕстинь Івано-ФранкІБСької обл. у 
техніці енк^сш ки під керівництвом старшого викладача кaфe^фи живопису 
Львівського інституту іфикладного та деко}и.тивного мистепцва Л. Трохимчук- 
Созанської виконали студенти Я. Данилів, Г. Світящук, І. Закамуліна, Г. Турчик, 
В. Сидорова, М. Шимон, П. Брагівник.™

ЩцсумоЕіуючи, зазначимо, що пам’ятки монументального мис-іецгва в куль
тових спорудах за нашого часу в повноьог обсязі не визначено. Організація їх охо
рони та збереження повинна, перш за все, виходити з відомостей ір о  наявність і 
стан творів, а отримати їх можна лише за умови повної паспортизації всіх 
регіонів к р а їн и  та написання нгу^кових статей про кожну наявну пам'ятку.“  
Підготовка Зводу пам'яток історії та культури Увраїни, передбачає складання по
вних реєстрів по кожній області України, що стануть офіційними державішми 
списками охорони пам'яток.“  Звід ^ е  фундаментальним, найбільш повним на
уковим і довідковим виданням енциклопедичного типу“ , до якого увійдуть відо
мості й іфо всі пам'ятки монументального мистецтва. Необхідна тривала казпітка 
робота фахівців стосовно збирання та систематизації, перш за все, фактичного 
матеріазу; що стане основою узагальнюючих грунтовних праль; на часі написан
ня історії моїументального мистецтва в культових спорудах (зокрема, ікюнос-
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тасів, у відношенні яких ми досі не маємо узагальнюючого дослідякння) та 
історії реставрації монументального мистецтва (ніц 1917 р.) в % 5>аМ. Нині відо
мості про монументальне мистецтво іу^льтових споруд відображено в 4-х томно
му ілюстрованому кагалозі-довіднику "Памятники градострошельства и архи
тектуры З^аинской ССР", виданому в 1983-86 рр. Він містить лише об’єкти, що 
входять до основного (1963) та додаткового (1979) списків пам'яток сфхітєкту- 
риЗ“ У довіднику дуже коротко згадуються мощгмвнтальний живопис та інші 
твори мистецтва, що знаходяться в інтер’єрі пам'ятки, а дані про їх реставрацію 
вказано не у всіх випадках. Тому суіфовідним до довідника-кагалога архітектури 
повинен стати такий же каталог, де %ло б відображено стан інтер'єру окремої 
культової споруди (незалежно, знаходиться пам'ятка під охороною держави чи в 
користуванні релігійної громади). Однак велика робота фахівців може виявитися 
марною, тому що її не супроводжує передача пам'яток на м атеріаль^ 
відповідальність. Чинним законодавством не визначено міру відповідальності 
держави та церкви за збереження пам'яток. Програмою охорони пам'яток історії 
та культури до 2005 р, передбачено створення единого деряавного відповідаль
ного органу - Державного Комітету ожтрони національної культурної спадщини, 
що очолив би всю культурооторонну діяльність в Україні.*”

Створюване впродовж багатьох століть, монументальне мистецтво в культо
вих спорудах на території З ^ а їн н  є невід'ємною складовою національної куль
турної спаадщни та заслуговує на пильну увагу й дбайливе ставлення до нього 
спадкоємців.
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3. ПРОБЛЕМ И ОХОРОНИ М ОНУМ ЕНТАЛЬНОЇ 
СКУЛЬПТУРИ в УКРАЇНІ

Скульптура є одним з трьох провідних видів образотворчого мистецтва, до 
яких традиційно відносять живопис, графіку, скульптуру. Відомо, що це одне з 
найбільш давніх мистецтв, що у більшості народів світу займало перше місце й 
шанувалось як найбільший прояв людського творіння. Ще задовго до нашої ери 
скульптура досягла вершин свого розвитку. Через тисячоліття дійшли до наших

363



днів скарби сзвульшурного мистецтва, вражаючі своєю ?судожш,ою силою витво
ри майстрів Єгипту, Індії, Месопотамії, Греіцї, Риь^ та ін.

Сіульш урні пам'ятки на українській землі мають багатовікову історію і своїм 
корінням сягають у глибину віків, коли територію теперішньої України населяли 
давні народи. Перші peJlьєфи знайдено у т. зв. Кам'яній Могилі поблизу Меліто
поля, що належить первіснообщиннок^ ладу. З пepio^^ енеоліту (кінець ПІ- П тис. 
до н. е.) до нас дійшли скульптурні глиняні фігурки та кам'яні надмогильні спо
руди - т. зв. дольмени та "кам'яні баби". В оздобленні давньоруських храмів і 
князівських палаців значне місце посідала скульптура. Збереглося кілька 
рельєфів XI ст. з червоного шиферу роботи київських майстрів, що, певно, при
крашали хори Успенського собору Печерського моггастиря. У XIУ-ХУ сг. особли
во поширюються різні форми декоративного рІЗЬбЛЕННЯ. у  середині ХУІ ст. з'яв
ляються перші твори монументальної скульптури, особливо це помітно з розши- 
реїшям будівництва у Львові, де широко використовується декоративна ску льпту
ра (Чорна кам'яниця, будинок Коркіякта, каплиця І^ьох святителів, Успенська 
церква та ін.)

Жанри сіульш ури дедалі розширювалися. Порад з декоративним різьбленням 
набуває поширення скульптурний портрет, що мав тоді переважно вигляд над
гробного пам'ятника (1579 р., Успенський собор Києво-Печерської іиври, надгро
бок князя К. І. Острозького). У кінці ХУІІ-ХУШ ст. скульптура широко викорис- 
то^ється в оздобленні фасадів, інтер'єрів, де вона виступала частиною архітек
турного декору. Зразок си н тез свульшури й архітектури - собор св. Юра у 
Львові. Наприкінці ХУШ і на початку XIX ст. у розвитку скульптури відбувають
ся помітні зміни. Набувають поширення монументальні пам'ятники, призначені 
для міських площ, вулиць. Друга половина ХЕХ - поч. XX ст. позначено співісну
ванням різних напрямів, активіується розподіл жанрів. Міські площі, вулиці, 
визначні громадські та державні споруди прикрашалися творами монушгнтальної 
сіу'льшури. З 1918 р. скульптура стає засобом пропаганди соціалістичних ідей, 
що ^ л о  пов'язано з встановленням радянської влади в Росії, а згодом в к р а їн і.

Скульшурні твори, що є складовою частиною культурної спадпрпш потребу- 
коп> свого спеціального вивчення в аспекті проблем охорони та збереження. Як 
засвідчує історичний досвід, у переломні моменти історії вони особливо привер
тають до себе суспільну увагу.

Революційні події 1917-1918 рр. в Україні почали закладати нові засади 
пам'яікоохоронної справи. У  кінці квітня 1918 р. Міністерсгво внутрішніх справ 
внесло на розгляд Ради Народних Міністрів УНР доповідь "Про ліквідацію 
пам'ятників самодержавства".

У доповіді підкреслювалося, що серед пам'ятників у Києві є калька тих, що бу
ли збудовані російським урядом для того, щоб демонструвати свою владу, мо
гутність і політичне поневолення Уіфаїкпі та п  залежність и д  Росії. До них нале
жать: пам'ятники царям Миіазлі І (скульптор М. Чижов, 1896 р.), що зназюдився в 
Микюлйаському парку (тепер ім. Т. Г. Шевченка), Олександру II (скульптор 
Е. Ксименес, 1911 р.), на Царській площі, Іскрі та Кочубею біля Миіюльських
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воріт ш проти "Арсеналу" та рештки пам'ятника П. Столипіну (оульптор Е. Кси- 
меиес, 1913 р.), на Думській площі (тепер Незалежності). Крім того, на пам'ятни- 
їу  Б. Хмельницькому (сіульш ор М, Микешин, 1888 р.), були такі тенденційні ш - 
писи: "Волим под царя восточного, іфавославного" і "Богдану Хмельницкому - 
єдиная, неделимая Россия", а на багатьох інших пам'ятниках - російські двого
лові орли. З уваги на те, що ці пам'ятники тенденційно-цареславш, пригадують 
поневолення та ображають національїю почуття українсьюї людності. Міністер
ство Внутрішніх справ пропонувало Раді Народних Міністрів; пам'ятники Олек
сандру II, Іскрі та Кочубею та решткн пам'ятника Столипіну ліквідувати зовсім, 
пам'ятник М ишлі І перенести до двору університету, написи ш  пам'ятнику 
Хмельницькому замінити іншими, а двохголових орлів, що не становлять собою 
складою ї органічної частини орнаментів, жяти.

Металеві матеріали цих пам'ятників мали піти т  гармата та грош і а герби - 
до ьузею . Для реалізації ціеі ідеї Міністерство пропонувало заснувати комісію з 
іфедставників Міністдгства вщгтріпшіх справ, істориків, архітекторів і іфедстав- 
ників мистецтва. Цій комісії доручалося переглянути всі пам'ятники не тільки 
Києва, але й усій  України.*

З приходом до влади гетьмана П. Сюропадсьюго українська інтелігенція 
публічно висловлювала свою стурбованість з іриводу сїщг, в якому перебували 
пам'ятки національної ідгльтури. Так, у  червні 1918 р. у Києві відбувся перший 
з'їзд діячів уіраїнського пластичного мистецтва, що звернувся до громадськості 
та гетьманського уряду з гроханням "докласти всіх сил для оязрони культурно- 
історичних пам'яток" і "виробити закони про їх  збереження". З'їзд вважав за не
обхідне "організувати повітові т ш сії з охорони пам'яток старовини, вжити за
ходів щодо ігіаготавки кадрів робітників і освічення народу в справі розуміння 
значення пам'яток рідної старовини".^ Однак нестабільність політичної обстанов
ки, громадянська війш  переривали заходи щодо охорони пам'яток.

Після встанонпення радянської влади в  Україні було прийнжго деіфет від 7 
травня 1919 р. "Про знесення з майданів та вулигсь пам'ятників, збудованих ца
рям та царським посіпакам". В основному він повторював відповіщшй декрет 
РНК РСФРР "О снятии памятников, сооруженных в честь царей и  их с:^г, и  о раз
работке памятников Российсюй социалистической революции", идомий ще под 
назвою "О памятнивах ресг^блшш" від 12 квітня 1918 р."

Щ дою|?менга визначали полігш у радянсьюї влади щодо вультурної спадщи
ни, впроваджували в життя шргійно-класовий підхід і відкидали все, що не узго
джувалося з ідеями "пролет^ької" держави та суб'єктивно вважалося ре- 
авщшним.

У першому номері яурнагу "Мистецтво", що вийшов у Києві в травні 1919 р., 
було опубліковано рішення колегії комунального господарства знята до 1 Травня 
пам’ятники, що нібиго не становлять ні історичної, ні художньої цінності. Вони 
переносилися до музеїв або утилізувалися.

Зокрема, Б Києві ^ л о  знесено пам'ятники ц ^ я м  Миколі І (на його постаменті 
в 1939 р. встановлено пам'ятник Т. Г. Шевченку); Олександру II, Столипіщ' на
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Думській площі та в Лаврі - те, що не зробила Центральна рада, було зроблено 
радянською владою. Також знято пам'ятник графу О. Бобринськоь^ (сьульптор
І. Шредер, 1872 р, який керував будівництвом першої залізниці до І^єва).’ У цей 
же час було знято з ^дишу^ Міської думи визолочений герб Києва - архангел Ми- 
хаїл з мечем перемагає змія. Сіульшуру передано до історичного іузею .

Шчого не залишилось від обеліска на честь ^дівницгва гавані в м. Києві, спо
рудженого на кошти міста. Цей пам'ятник також являв собою пам'ятник трудової 
діяльності киян." Серед інших монументів - пам'ятник княгині Ользі (1911 р., в 
Києві за проектом І. Кавалерідзе). Свого часу цей монумент повинен був стати 
частиною ц іїо ї галереї скульптурних композицій так званого "Історичного шля- 
зу", що мали бути встановлені від Михайлівського монастиря до Софійського со
бору. На цьому місці передбачалося встановити декітька монументів, що харак- 
теризугвали б історичні етаїш становлення Київської Русі. З^дожнє керівництво 
роботами вшюнував Ф. Балавенський, архітектурне рішення ансамблю - В. Ри- 
нов. Статуї княгині Ольги та слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія вико
нав І. Кавалерізре, а Андрія Первозванного - П. Сніткін, колега Кавалерідзе по на
вчанню у майстерні Ф. Балавенського - майстра декоративної та малої пластики.'

Пам'ятник княгині Ользі встановили на Михайлівсьіюьу майдані. Монумент 
іфостояв тут до 1919 р., а в 1920 р. на його п'єдесталі, що залишився від статуї 
Ольги, було встановлено тимчасовий пам'ятник Тарасу Ш евченіу - гіпсове по
груддя роботи Б. М. Крапка.*

ІЦе один пам'ятник було знято у 1923 р. - 1. Іск{н та В. Кочубею (1914 р., ав
тор П. Самонов). Цей монумент було зведено за ініціативою військово-історично
го товариства Києва, напроти "Арсенату". Бронзові фігури були серйозно пошко
джено під час боїв 1917-1918 іф ., тому їх відправили на переплавку до майсте
рень комунгоспу, а на п'єдесталі встановили гармату, що, за свідоцтвом учасників 
випустила перший снаряд по військах Центральної Рад и.’

У .гфугій половині 20-х рр. нігілістичне ставлення до охорони пам'яток старо
вини призводило до руйнування, пошкодження та безгосподарського їх викорис
тання. Так, у м. Одесі з пам'ятника-колони на честь Олександра П було знято 
бронзові частини композиції - шапку Мономаха, що іщвкрашала капітель, двого
лового орла, а також інші іфедмети та всі тексти. У 1924 р. також в Одесі було 
розібрано пам'ятник Катерині II (ск. Б. В. Едущздс, М. П. Попов, Л. Д. Менционе, 
Щ)х. Ю. М. Дмшренко, 1894-1900 рр.). Бронзові фігури фаворитів Катерини П, 
встановлені на постаменті - Потьомкіна, Орлова та інших - ^ л о  перевезено до 
археологічного музею. Бронзову постать Катерини П ^ л о  розпиляно на дві «ще
тини: бюст передано до музею, а другу частину переплавлено. До 1953 р. на 
шіоїці К. Мгфкса стояв гранітний постамент від пам'ятника Катерині П, як і  коло
на Олександру П в п ^ к у  ім. Т. Шевченка, але відповідно до розпорядження 
І&мітету у справах культурно-освітніх організацій УРСР їх  ̂ л о  знято з обліку як 
пам'ятники, що не підлягали від^дові.“

Знесення пам'яток стало поширюватися по всій країні й започаткувало нега
тивну практику волюнтаризму, що набула свого апогею в 30-х рр., коли
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адміністративно-командна система насадокувалась у всіх галузях суспільно- 
політичного життя. Ці роки стали трагічними для української іультзгри, в тому 
числі колосальних збитків зазнала монументальна спадщина України. Саме тоді 
й було знято в Миколаєві пам'ятники адміралові, іубернаюру міста О. С. Грешу 
роботи М. Микепшна та надмогильний пам'ятник М. Л. Фалєєва, одного з заснов
ників міста Миколаєва До теперішнього дня невідома доля статуї Грейга. Чи % - 
ло її вивезено до Німеччини? За свідченням деяких жителів Миколаєва відомо, 
що й після звільнення міста сіу^льшура лежала під парканом з 30-х рр.“ На- 
іфикінці жовтня 1936 р. було розібрано надмогильний обеліск М. Л. Фалєєва й 
перевезено на подвір'я :^ожньо-історичного музею, а місце позювання підірвано 
та засипано камінням.*’

Особливо варварську роботу щодо знищенню пам'яток проводив "Металоб
рухт" - Державний трест по заготівлі, переробці та постачанню металевого брух
ту, збираючи кольоровий метал для потреб промисжвості. Так, ігід час здійснен
ня першого генерального плану реконструкції Києва у 1935-1936 рр. було зруй
новано й перетворено на парк культури та вцщ очиту одне з найбагатпшх арис
тократичних міських кладовищ на Аскольдовій могилі. Тут нещадно розбивали
ся надмогильні плити та високозудожні надгробки. Надалі їх викорисго^вали як 
матеріал для будавницгва й  оформлення парків, а також для створення ску
льптурних зображень діячів революції.

Навесні 1936 р. Всеукраїнська Академія наук і Раднарком Уіфаїни постанови
ли спорудити пам'ятник над могилою видатного вченого та державного діяча Ми
хайла Грушевсьшго на Байковому кладовищі в Києві. Проект художнього над- 
іробту виконав іфофесор Київського художнього інституту Василь Кричевський. 
Для виконання гранітного обеліску з барельєфом вченого було взято той самий 
камінь, що свого часу був постаментом пам'ятника Миколі І.*’

Під час другої світової війни, нових руйтувань, що їх зааддли фашистські за- 
гадбники, зазнали пам'ятники монументатьного мистецтва. Вони нищили пам'ят
ники та вивозили до Німеччини скарби. Так, до Німеччини було вивезено брон- 
3 0 ^  сіульш уру Потьомкіна-Таврійсьвого з Херсону роботи видатного майстра 
класицизму І. М артоса Ішла його робота - надмогильний пам'ятник тенералу- 
фельдмаршалу П. Румянцеву-Заїунайськоьу, що Мартос виконав разом з архітек
тором Тома де Томоном, загинула в 1941 р. разом з Успенським собором Києво- 
Печерсьюї лаври. 14 У  Києві фашисти зруйнували пам'ятник учасникам арсе
нального повстання, в Миколаіві - 61 комунаду, в Житомирі - М, Щорсу.“

У Полтаві окупанти пошкодили пам'ятники Поля Полтавської битви, Мону
мент Слави на Круглій площі, пам'ятник на місці %дишу, де зупинявся Петро І 
після битви. З пам'ятника юмендашу Полтави О. Коліну ^ л о  відвезено до 
Німеччини фігуру лева, що складала основу композиції. У Дніпропетровську ви- 
іфали 3,5-метрову бронзову статую ^^ерини П. Колосальної шкоди ^ л о  за
подіяно пам'ятникам легендарної оборони Севастополя 1854-1855 рр. Фашисти 
щцфвали Пам'ятник затопленим юраблям, руйнували пам'ятник В. О. Коркіло- 
ву на Малаховому кургані.
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Розправам та нищешпо піддалися пам'ятники Велишму Кобзареві Уіфаїни 
Тарасу Шевчешд^. Було знищено горельєфи на постаменті пам'ятника поету в 
с, Шевченковому. Повністю зруйновано пам'ятник у  Гдухові. Серйозні пошкод- 
я®ння одержав відомий монумент Кобзарю в Харкові - один з найбільш значних 
творів монументальної шевченкіани в % раїш . Фашисти вивезли до Німеччини 
для переплавки бронзовий бюст М. М. Коцюбинського з пам'ятника письменни- 
Kj"̂ в Харшві. У Житоміфі та Дніпропетровську оіупанти знищили бронзові по
груддя О. С. І^ш кін а та багато інших творів пластичною мистецтва.‘‘

Після звільнення окуповаюк територій від німецько-фашистських заггрб- 
ників одночасно з вирішенням завдань щодо відновлення народного господарст
ва відроджусться пам'ягюохоронна робота. У 1944 р. в 14 областях ресіублікн 
^ л о  проведено експедиції для обстеження пошкоджених і зруйнованих об'єктів. 
П равління в справах архітектури при РНК УРСР розробило зведений план 
відбудови та реставрації пам'яток архітектури на 1945 р.

Планом передбачалось вігціовлення 25 найвизначшпшх об'єктів, серед яких 
Монумент Слави в Полтаві (1805-1811), пам'ятники Рішельє та Воронцову в 
Одесі. Також передбачалося спорудження пам'ятників на честь діячів ьулыуриу 
зв'язку з їх ювілеями - 1. Ю. Реніну в Чугуєві, М. В. Лисенку та Г. С. Сковороді в 
Києві.”

14 жовтня 1948 р. Рада Мінісгрів СРСР прийнята постано:^ "О мерах улуч
шения охраны ігамягнишв *улыуры".‘® Відповідно до союзного документу ЗО 
грудня 1948 р. уряд республіки прийняв постанову “Про заходи до поліпшення 
охорони пам'яток іультури на території УРСР"‘̂  з і і д е о  з  якою функції охорони 
та збереж ння пам'ятників культури покладались на місцеві органи влади. 
Керівництво справою обліку, реставрації та використання пам'ятників мистецтва 
покладалося на Комітет у справах мистецтв три Раді Міністрів УРСР.“  При Пре
зидії АН УРСР також ̂ л о  створено Нуково-методичну раду з охорони пам'яток 
іультури, що мала здійснювати науково-методичне керівництво справою охорони 
та вивчення пам'яток, а також удосконалювати нукові методи реставраційних 
робіт і виробляти наукову класифікацію пам'яток.

Однак економічні труднощі відбудовчого періоду, брак коштів, а також упере
джене ставлення до історико-культурного надбання з боку деяких адміністрагив- 
них і господарських кіл галььували охоронну та реставраційну роботу.

У 1953 р. почалась пере%дова всіх органів державного управління. Так, було 
ліквідовано Комітет у сіфавах іультурно-освітніх установ і Комітет у  справах ми
стецтв при Раді Міністрів УРСР, а замість них створено Міністерство культури, 
до якого перейшли всі функції ліквідованих відомств. Контроль за охороною, ре
монтом і реставрацією пам'яток почав здійснювати Державний Комітет Ради 
Міністрів Уфшнської PCP у сіфавах будівництва. За даними 1961 р., на облі]^ 
стояло 813 монументальних творів, більшість яких було споруджено за радянсь
кий час.

Держбуду УРСР та Міністерсгву культури УРСР доручалося протягом 1963- 
1964 рр. обстежити та відповідним чином зафіксувати в документах, фотографіях

368



чи малюнїах видатні тю ри монументального живопису, скульптури, а також ви- 
совдїд^дожнє різьблення, архітектурні зразки та фрагменти в спорудах, виклю
чені з списБу пам'яток архітектури постановою Ради Міністрів УРСР від 14 че
рвня 1961 р. "Про виключення із списків пам'яток архітектури Уїраїнської PCP 
об'єктів, що не мають визначної цінності".^'

З середини 60-х рр. настають деякі зрушення в галузі охорони пам'яток куль
тури. Культурна та ножова інтелігенція публічно на сторінках ножових, літера- 
турно-:!дщожніх і ш п ульн и х видань критшувала ставлення до пам'яток, наводи- 
іа  приклади про втрати, що їх завдано історико-культурній спадщині Під впли
вом публічних виступів вчених, письменників, митців та за їх інтЕцативою Рада 
Міністрів УРСР 28 серпня 1965 р. прийняла постанову "Про організацію рес
публіканського добровільного Товіфиства охорони пам'яток історії та культури 
Української PCP". Основними завданнями його стали всебічне сприяння дер
жавній охороні вультурного надбання, збереження, цропаганда та використання 
ііам 'ягок Поряд з цим починається вгілення в життя ленінських ідей монумен
тальної іфопаганди. Тому, починаючи з 1967 р. і віщодовж всього періоду так зва
ного "застою", на честь ю вііейних дат, пов'язаних з жовтневою революцією, з 
річницями від дня н^одяЕння в. Леніна, а також вюначшпии роковинами Пере
моги у Великій Вітчизняній війтті передбачалося встановити ожронні дошки на 
пам'ятниках архітектури, меморіальних будинках, забезпечити збереження ху
дожніх та історичних цінностей, розміщених у цих будинках. Також здійснюва
лась реставрація пам'яток та скульптурних пам'ятників. Але найбільш масштаб
на була програма щодо спорудження нових пам'ятників, бюстів, символічних мо- 
щ'ментів та обелісків. Такий великий розмах у виконанні ідей монументальної 
гфопагаїщн в 1960-1980-х рр. не був лише позитивним Він призвів до виникне
ння такого явища, як масовий або тіфажований пам'ятник.

Поширення тиражованих пам'ятників має свої позитивні та негативні риси. 
Позитивний момент полягає в тому, що завдяки місцевим коштам - сільських і 
міських органів влади, а іноді й за рахунок добровільних внесків людей було впо- 
рядковдно не тільки вулиці та майдани міст і сіл, але й могили солдат, які заги
нули щд час війни на цих територіях, зведено тисячі пам'ятних знаків на честь од
носельців. Негативні наслідки пов'язані з тим, що ці пам'ятники, нібито споруд
жені тимчасово, викоіувались частіше з нетривких матеріалів та на низькому' 
Ідейно-художньощ рівні. Щд час паспортизації, іфоведеної у 1978 р. за єдиною 
уніфіюваною формою обліку, тиражовані об'єкти було віднесено до вццу мону
ментального мистецтва.

Для того, щоб пам'ятки мш улих епох ісіували, вони мають увійти до нашего 
повсякдеішого життя, стати унаочненням історії, ^ т и  символом міста чи місце
вості. У  цьому відношенні є певні зрушення, у  вересні 1994 р. завершено рхеста- 
враційні рюботи будинку по Музейному провулку, 4, на фасаді якого виліплено 
сім б^ельєф ів з античної міфології "Похід Фріни". Це один з будин-ків почапу 
XX ст. (1907-1909 рхр.), де в архЕІтекіурі модерну застосовано монументально-дє- 
шршивне оздоблення. Ц і роботи здійснено скульптором Ф. Балавенським та йо
го учнями О. Теремець, П. Сніткіним, а загальне вирішення барельєфів - архітек
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тором в. Рижовим. Класицистичні за композицією та ритмом рельєфи вдале 
поєднуються з архітектурною декорацією будинку в стилі модерн. Цим автора^! 
належить і вшцезгаданий нам'ягник княгині Ользі (1911-1919 рр.).

Досі немає спеціального дослідження про охорону та збереження пам'ятників 
монументальної сіульїпури. Є цілий ряд наукових видань, де дослідяу ється пей 
вид образотворчого мистецтва в контексті загальної історії та теорії образотвор
чого мистецтва різних епох. Відома значна кількість видань, присвячених втілен
ню ленінського плану монументальної пропаганди Серед спе-ціальних праць 
про реставрацію скульптури уваги засзуговують книги М. В. Крестовського "Мо
нументально-декоративна скульптура, техніка, технологія реставрації", М. В. Од- 
норадова "Скульптура и скульптурные материалы" та ряд журнальних статей, се
ред яких "Проблема сохранения мраморной скульптуры на отк^тытом воздухе* 
Е. М. Агеевой та багато іи. Останнім часом з'явився цілий ряд статей на сторінках 
періодичної Щ)еси, зокрема газет "Киевские ведомости", "Киевский вестник", 
"Родослав" (видання ̂ ^аїнського фонду культури), журналу "Пам'ятки України" 
та окфемих бропур іфо втрачені пам'ятки, серед яких розгладакоться й проблеми 
скульптури - А. Бережина, В. Погребняк "Втрачекіі скарби", Л. А. Проценко 
"Пам'ятки Києва, зюпцені у  XX столітті".

Розпочата в нашій державі підготовка багатотомного видання Зводу пам'яток 
історії та культури передбачає подальше вивчення, виявлення та включення всіх 
пам'яток, що пере^ваю ть або мають % ти під охороною держави. Планується по
дати н^тйзве обірушування історичного, культурного та художнього значення 
тієї чи іншої ігам'ятки, тим самим завершити реєстрацію пам'яток, розпочату пк 
на початку нашого століття, й забезпечити надійну н^тко^ основу д ля подальшої 
охорони, використання, реставрації та наукового вивчення всіх пам'яток і, з о ї^ -  
ма, мокументальної скудьшури, що, на жаль, на всіх етапах існування охоронних 
органів залипгалася поза увагою, а її об'єксгів не так вжг багато зашшшлось вія 
минулих епох.

Ввданий у  1987 р. каталог-довідник "Памятники истории и культуры Укфаин- 
ской ССР" є поки що єдиним виданням, де зібрано водночас всі види пам'яток з 
культурного надбання нашої д^їжави. Він являє собою основу для подальшої ро
боти над написанням томів Зводу із залучекшям виявлених, втрачених та ісіу'Ю- 
чих пам'яток.
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ГЛ А ВА  V IL  С У Ч А С Н І ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н І Т Е Х Н О Л О Г ІЇ В  
О Х О РО Н І ТА  Д О С Л ІД Ж Е Н Н І П А М 'Я Т О К  

ІС Т О Р ІЇ Т А  К У Л ЬТУ РИ

Сучасні інформаційні технології - це базовані на комп'ютерах системи пере
робки масивів інформації. їх  можна класифікувати таким чином:

- системи, що є еволюційним продовженням традиційних докомп'ютерних си
стем (це бази даних, статистичні методи, певною мірою географічні інформаційні 
системи);

- комп’ютерні системи, що запроваджуються в областях, що традиційно не 
вважалися інформаційними (тривимірні графічні реконструкції існ)чоть стільки, 
сильки існує історія архітектури, але застосування комп'ютерів показало на
явність інформаційного аспекту в цих роботах);
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- системи, що здійснюють завдання, неможливі без застосування юмп'ютер- 
ної техніки, й тому не мають жодних докомп'ютерних аналогів. Це базовані на 
юмп'ютерах системи кавчання, електронні енциклопедії, комп'ютерні фільми.*

Застосування цих засобів у царині охорони та дослідження пам'яток реально 
почалося з заіфовадження персональних комп'ютерів. Роботи, що здійснювались 
на технічних засобах, що передували персональним комп'ютерам, вимушено но
сили дуже обмежений характер через недостатній доступ науковців до цих за
собів. Поширення персональних комп'ютерів зняло проблему доступу до 
технічних засобів і тим самим залочатіувало принципово новий етап використан
ня інформаційних технологій у суспільних науках і, зокрема, у справі охорони 
пам'яток.

БАЗИ ДАН И Х

У міру нагромадження наукової інформації відшукати потрібні дані в дже
рельному масиві стає все складніше, навіть якщо є певність, що потрібні відо
мості там присутні. У  математичних н^пках це призводить до твердження, що 
простіше якусь задачу розв'язати заново, ніж відшукати п розв'язання в літера
турі. Науки, що базуються на спостереженні - археологія та всі історичні н^жи 
(для останніх "спостереженням" є історичне джерело), не мають навіть такого ви
ходу з проблеми, що постає у зв'язіу з нагромадженням некерованих масивів спо
стережень. Для таких нщтк, до числа яких належить і пам'ятюзнавство, кожне 
спостереження є унікальним і неповторним, тому загублена ниткова інформація 
рівнозначна втраченій пам'ятці.

Реальність проблеми пошуку потрібної інформації в масиві іублікацій ілюст
рує наступна діаграма. Якщо бібліографічний покажчик О. М. Лазаревського’ 
налічував 554 позиції і його автор міг стверджувати, що віну студентські роки пе
речитав майже все, що зазначено в цьому покажншу, то тепер "перечитати все" 
просто неможливо. Потрібен науково-довідковий апарат, що давав би змогу цше- 
спрямовано віщпукати погрібну інформацію.

Спрощуючи, можна сказати, що потреба в нгуково-довідковому агарагі вини
кає, коли число облікованих об'єктів перевищує 10 000 тис. Традиційний довідко
вий апарат створювався у вигляді покажчиків (аналогів файлів послідовного до
ступу) та картотек (певною мірою - аналогів файлів прямого доступу). Перевага 
покажчиків в тому, що їх. можсна тиражувати, недолік - в послідовному методі до
ступу. Перевага картотек - в наближенні до прямого доступу, недолік - немож
ливість тиражування й то ї^  високий ризик втрати інформації.**

А н гл ій сь к и й  ж а р го н н и й  в и р а з m u ltim e d ia  sy ste m , щ о  о зн а ч а є ін т егр а ц ію  зв ук а  т а  

в ід е с у р и в к ів , п р о п о н у єт ь ся  п ер ек л а д а т и  сл о в о м  "фш ьм" н а  т ій  п ід с г а в і щ о  
к ін о ф іл ь м  т е ж  зд ій с н ю є  ін т ег р а ц ію  зв у к а  т а  р у х о м о г о  зо б р а ж ен н я .
Н ап р и к л ад , тя ж к ою  в тр атою  є  за г и б е л ь  к ар тотек и  д о  су д о в о -а д м ін іст р а т и в н и х  
к н и г  Ц Щ А  у  Л ь в о в і (Б ор я к  Г . В . Н а ц іо н а л ь н а  а р х ів н а  сп а д щ и н а  У к р а їн и  

-  К ., 1 9 9 5 . -  С . 1 0 6 ).
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Число праць

М10 1вм 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1090 Иииооийрік

Малюнок 1:1. Зростання числа і^блікацій з історії Увуаши*. Кожен стовпчик 
акумулює праці попереднього десятиліття, наприклад, 1870 - підсумо:^є праці, 
опубліковані в 1861-1870 рр. На діаграмі видно два періоди експоненціального 
наростання наукової продукції: в період 1801-1870 рр. число публікацій 
подвоювалось протягом десятиліття; у період 1951-1990 рр. індекс зростання 
становив 24% за десятюіітгя.

* Дані для діаграми обчислено за допомогою створеної автором бази даних 
"Бібліографія стародавньої України 1240-1800 рр.", що охоплює друювані праці, 
опубліковані в період з почаїту XIX ст. до наїпих днів.

Окрім того, ефективність обох видів традиційного довідкового апгфапу не
впинно зменшується із зростанням числа записів. Досвід грандіозного покажчи
ка В. І. Межова*, що містить понад 66000 записів і має понад 2500 сторінок цру- 
щ, показав, що м»рисіуватись ним не дуже зручно, бо він сам потребує довідко
вого апарату для орієнтації. Ефективність покажчиків до покажчиків і бібліо
графій до бібліографій значно знижується через зростання числа рівнів адресації 
інформації. Після роботи В. Межова таких великих друкзваних покажчиків 
більше не було.

Система карткового довідкового апарату має приклади мільйонних обсягів 
(наприклад , генеральний каталог Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер- 
надського) - але не тому, щоб картотеки таких розмірів були дуже ефективними, 
а скоріше просто тому, що цим картотеїам не було ігіякої альтернативи.

Комп'ютерні бази даних покликані дати вжод із зазначеного стфутного стано
вища:

- вони можуть ефекшвно оперувати мільйонами (і навіть більппши кількостя
ми) заїшсів;

- вони забезпечують ітрямий достачі до інформаційного масиву й ефеїстивні ал
горитми пошуку;

- інформація баз даних легко тиражується та резервується й тому надійно за
хищена від пошкодження чи загибе.лі.
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Для охорони пам'яток чи не найперша справа - це облік пам'яток і нагромад
ження наукової інформації іфо них. Скільки пам'яток є в Україні? За щцралунка- 
ма 1985 р., близько 50 00№, у 1990 р. називалось близько 70 000“, останнім часом 
-147 000 пам'яток Багато це чи мало? Польські пам'ягкоохоронці оцінюють чис
ло самих тільки пам'яток аржології в Польщі в 500 000.^ Укршна в порівнянні з 
Польщею має вдвічі більп^ територію та майже в пІБтора рази більше населен
ня. Можна припустити, що кількість пам'яток археології для територій з приб
лизно однаковими географічними умовами іщопорційна площі цих територій, а 
кількість пам'яток історії - вропорщйна чисельності насеж ння В такому разі 
можна сподіваїнсь, що в Україні знайдеться до мільйона пам'яток "Чим більше 
об'єктів знаходиться під державною охороною, тим краще, й %дьяка спроба ви
сувати контрольні числа, обмежувати кількість об'єктів ож)рони є аморальною та 
злочинною".*

Історичний досвід використання баз даних. Стіроби створення баз даних що
до пам'яток не були численними. Можна назвати базу даних щодо пам'яток 
Щ)хітектури "тіівнічних столиць'", базу даних щодо ттам'ягок Татарстану.® Доклад
ної інформації ттро ці роботи нема. Трохи більше відомо про розробки Інституту 
гржолотії НАН к р а їн и , виконані Л  С. Гераськовою та А. П. Жіжвруном.’ Ними 
створено реально праіщшзчу базу даних щодо поховальних ттам'ягок ямної куль
тури, що налічує 2000 записів. Програма для цього наїшсана мовою "Q" (тобто 
мовою загального призначення; комерційні системи управління базами даних 
(СУБД) не використано), функціонує в операційному середовищі ШМОС на міні- 
ЕОМ СМ-4, СМ-1600, СМ-1420. Зазначені особливості - використання нестан
дартних комп'ютерів, нестандартної операційної системи та повністю саморобно
го програмного забезпечення, утруднюють використання нагромаджвеної інфор
мації в сучасніших системах і подальший розвиток самої бази даних Але ці особ- 
ШБОСті є неодмінною "дитячою хворобою", нритамаїшою всім почапювим роз
робкам. Вони зумовлені бажанням створити реально працюючу систеглу, не чека
ючи, поки наспіюіь потрібні для цього техніка та іфограмні інструменти. Нагро
маджений авторами досвід безумовно стане у пригоді для наступних розробок

Для потреб Міністерства іультури та вшстецгв к р а їн и  розроблено та впрова
джено автоматизовану інформаційну систему (АІС) "Пам'ятник". Вона вико
нується на ПЕОМ ЮМ АГ у середовиїці MS DOS. Написана за допомогою СУБД 
"Ірис"; ця СУБД створена Інститутом програмних систем НАН Уіфаїни. Заїшсн 
баз даних, створювані за допомогою АІС "Пам'ятник", є шмп'ютерними аналога
ми анкети пам'ятки. Ця АІС пропонує вводити інформаїцю за допомогою одного 
фор&уляру, що містить 60 запитань; переважна частина запитань п отрете текс
тового вводу; для деяких запитань є можливість вибрати наперед вюначені зна
чення з словників.

Відбір інформації здійснюється за допомогою формуляру, подібного до фор
м у л у  вводу / редагування, за допомогою якого юристувач визначає набір ознак 
потрібних йому ттам'ягок АІС забезпе^є сортування відібраних записів та їх 
друк. Перевагами цієї системи є: невибагливість до ресурсів комп'ютера, просто
та та ясність управління (що практично не вимагає спеціального навчання персо
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налу), прозорість струкіури вхідної та вшодної ін-формації (ця структура фак
тично відповідає згаданим паперовим анкетам, тому шристуввн цих анкет, сіда
ючи за KOMnWep, потрапляє у звичне для себе середовище). Недоліки даної АІС 
прямо випливають з її переваг: вони полягають у відсутності структурування 
інформації (записи зберігаються в єд иній таблиці без спроб нормалізації; тому, 
наприклад, вводячи к іл ь ^  пам'яток, що знаходяться в одному населеному пункті, 
користувач зобов'язаний кожного разу заново вводити назїу населеного пуикта), 
а тому практично відсутня перевірка шрекшості введеної інформації. Недоліком 
також є незалежність формуляру вводу від типу пам'ятки (до заповнення завжди 
пропоїц^єгься повна кількість запитань, навіть таких, що стосуються тільки 
пам'яток певних груп і не стосуються інших груп).

Для опису катаюомбних могильників розроблено та впроваджено інфор
маційно-пошукову систему "ALAN".“ Її реалізовано на СГУБД РЕБУС (російсько
мовна версія dBase 3+), складається з 7 самостійних таблиць, що загалом містять 
246 полів. Чотири основні таблиці містять юдповідро загальну інформацію, дані 
іфо поховальні споруди, останки похованих, інвентар поховань. Дана база напов
нена інформацією про 1198 катакомб і  утворює фактично генеральний каталог 
хеолоіічжих пам'яток даної групи. Наскільки можна судити з короткого повідо
млення, основною особливістю даної БД є її націленість на певну групу пам'я
ток Ця особливість надає значні переваги для тих, хто щ)ацюс саме з цими 
пам'ятками (зоїфема, можна забезпечити звичні для дослідника набір запитань та 
їх  посліцовність), але вона стає на заваді розширенню сфери дії бази на інпгі гру
пи пам'яток

Найбільш розвиненою з відомих нам є система AZP Fox“, розроблена в По
знанському музеї для комп'ютерного оіщацювання ре:5 гльтатів аржологічної 
зйомки Польщі (це великий проект, що передбачає суціпьне обстеження всієї те
риторії країни та склщщння анкет на всі пам'ятки). Вона викоїцгєгься на ПЕОМ 
ШМ AT у середовищі MS DOS. Написана за допомогою СУБД FoxPro, що дасть 
пфеваги ігід час інтеграції в глобальні інформаційні структури (бо FoxPro - ши- 
рою  поширена система й доступ до її файлів доф е оіфацьований). Вона викори
стовує складнішу струкіуру даних, ніж "Пам'ятник", що складається з двох таб
лиць. В основній тел и ц і зберігаються відповіді на запитання анкети, що харак
теризують пам'ятку в цілому'. Записи другої таблиці підпорядковано пам'яткам і 
вони містять деталізовану інформацію про ^хеологічні нашарування даної 
пам'ятки. Така структура забезпечує можливість описати довільну кількість 
ш ^ ів  для кожної пам'ятки. Система забезпе’О'є відбір пам'яток за вказаними ко
ристувачем критеріями, сортування та друк вказаних полів записів, елемент^ні 
статистичні ігідфатунки. Дана система має досить широке віфовадження (її вико
ристовують понад 60 установ); за її допомогою оіфацьовано понад 200000 
пам'яток.

Недоліком даної системи є її націленість на конкретну анкету' пам'ятки (в цьо
му вона подібна до АІС "Пам'ятник"). Інформація, що виждигь за межі анкети, 
не моя© зберігатись в AZP_Fox.
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Нині розробники системи працюють над її перенесенням до операційного се
редовища Windows, що дасть змогу зберігати графічну інформацію про пам'ятки 
(плани, креслення, фотографії).

З відомих авторові баз даних про пам'ятки єдиною, шр працює в середовищі 
E ndow s і  зберігає графічні образи пам'яток, є база даних про пам'ятки архітек
тури м. Львова.”' їх  спроектовано засобами СУБД Access 2.0 У  1995 р. на замов
лення управління охорони історичного середовища Львівського міськвикон-кому. 
Наповнення бази складають 2000 пам'яток, з яких найбільш докладно охаракте
ризовано 260 пам'яток державного значення. Для кожної пам'ятки база д а н и х  

містить інформацію щ )0 архітекторів і  реставраторів, характер використання спо
руди, документи реєстрації пам'ятки органами охорони пам'яток, наявні у споруді 
пам'ятки моїотяентального мистецтва. Для документування цих відомостей база 
даних містить посилання на друковані та архівні джерела.

С труктура БД "П ам 'ятки У краш и". Під час проектування бази даних 
"Пам'ятки України" працівники Інституту пам'яткоохорошгах досліджень 
Міігісгерства культури та мистецтв У ф аїни намагались використати відзначений 
вище досвід. Було прийнято такі рішеюія: система повинна працювати на широ
ко поширемйх ПЕОМ і в шщтоко поширеному операційному середовищі (обрано 
MS Windows); система має бути реалізована в основному засобами якоїсь ко- 
мерційної СУБД; система повинна забезпечувати зберігання текстової та 
графічної інформації про пам'ятки; система повніша надавати можливість ввод и
ти інформацію з різноманітних джерел (не повинна буш  іфив'язаною до якоїсь 
конідтегної анюзти пам'ятки).

Робота над цією базою даїшх поки що не вийшла за межі стадії ескЬного про
екту, тому зосередимось на тих іфшщипових моментах проекту, що віїфізняють 
його від описаних вшце.

Перш за все, вся інформація глибоко струкгуруєгься й нормалізуєіься; всі 
відомості про кожен конкретний об'єкт опису зберігаються в одному примірниту. 
Використання цих відомостей ішшши об’єктами забезпе^егься посиланнями на 
єдиний прісмірник, а не дублюванням інформації. Необхідрісгь запровадити таку 
нормалізацію даних зумовила виоіфемлення кільїюх підсистем, з яких головними 
є підсистеми "Пам'ятки", "Географічні об'єкти" та "Джерела". Географічне розта
шування пам'ятки, наприклад, описується не безпосередньо в самій пам'ятці, а 
шляхом створення посішання на "географічний об'єкт” (скажімо, населений 
пункт). Природно, що цей об'єкт мусить існувати на момент стю рення об'єкту 
"пам'ятка". Така залежність об'єктів дає змогу контролювати правильність вве
дення інформації (великим недоліком обліку пам'яток є прив'язка пам'яток до на
селених щгнктів, що нині не існують, помилки в напіюанні ігазв населених 
іу'нкгів або помилки у визначеюгі їх  адміністрагивного підпорядіуваїшя).

По-друге, істотною для користувачів особливістю проектованої системи є 
можливість описувати внутрішню структуру пам'ятки з дові.льним ступенем де-

” А в т о р  в и сл о в л ю є в д я ч н ість  р о зр о б ш ік а м  с и с т е м и  Л . С . О н и щ е н ю  й  А . В . К остен к о  
за  н а д а н у  ін ф о р м а ц ію  т а  д о зв іл  ск о р и ста ти сь  н е ю  д л я  д а н о го  в и д ан н я .
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талізації (нагадаємо, що AZP_Fox надає можливість тільки одного рівня де
талізації). Д  і я  цього дослідник повинен представши сг^ктуру об'єкта у вигляді 
дерева. Наприклад, для об’єкта "курганний могильник" елементами є окремі кур
гани; д л я  кожного Кургана елементи - це основне та впускні поховання тощо. Або 
для об'єкту "архітектурний ансамбль" елементами є окремі споруди, для споруд 
як елементи можуть розглядатись етапи ^щівництва або просторові частини спо- 
рудр, елементи декору, пам'ятки монументального мистецтва, пов’язані зі спору
дою.

Третьою істотною особливістю є забезпечення нюхового ап^ату за допомо
гою згаданої пщсистеми "Джерела". Кожен елемент інформації про пам'ятки, вве
дений до бази даних, може мати (і навіть повинен мати) посилання на джерело, 
звідки цей факт узято. Завдяки системі посилань це не приводить до катаст
рофічного розростання обсжу бази: кожен запис у підсистемі "Джерела" може 
використовуватись багато разів - в усіх контекстах, де є посшгання на нього. Для 
створення джерельних посилань користувач зно^у мусить оперную створити 
об’єкт типу "джерело" (якщо потрібного об'єкту ще нема). Тим самим за- 
побігаєгься можливість нечітких посилань або посилань на неіснуючі д»®рела.

Можна сподіватись, що повна реалізація описаних засад створить зручний 
ап ^ ат  для науювого (а не тільки облікового) опису ігам’ягок.

СТАТИСТИЧШ  М ЕТОДИ

Застосутвання методів математичної статистики само по собі не є чимось 
зовсім новим в арж олоіії та охороні пам'яток. Але особливість цих методів поля
гає в необхідності виконувати велику масу дуже простих і разом з тим дуже од
номанітних і нуд них обчислень. Тому застосування комп'ютерів тут є прямою не
обхідністю. Особлиі^ з^^чність дослідниюві надають сучасні програмні паюти, 
де інтегровано можливості баз даних, статистичної обробки та графічного іфед- 
ставлення результатів. База даних у такому пакеті накопичує пф вісні дані, стати- 
сгичні програми використовують ці дані, а графічні іфограми унаочнюють ре- 
:^'льташ дослідження. Тому застосування статистичних методів можна розгляда
ти як подальший розвиток і застосування технології баз даних.

Статистичні зведення. Найпростішим і, можливо, при цьому найкорисншшм 
видом статистичної обробки є збір первинної статистики, що може включати 
підрахунок числа об'єктів, що володіють певними ознаками (нагадаємо, що 
первісно слово “статистика" означало саме такий підрахунок), побудову процент
них кривих, визначення найбільших і найменших рівнів ознаки, обчислення се
редніх значень і середньоквадрагичних відхилень.

Розглянемо деякі іфийоми таксі обробки на іфикладі баз даних "Храми 
Поділля".*

* Б азу  д а н и х  " Х рам и  П одіхш я" р о зр о б л е н о  й  н а п о в н ен о  а в тор ом  у  1 9 9 5  р . В о н а  
м іст и т ь  ін ф о р м а ц ію  п р о  2 7 0 0  х р а ш в , щ о  зн а х о д я ть ся  в  2 1 0 0  н а с е л е н и х  п у н к та х  

П о д іл л я  (ю л и ш н іх  П од ш ь сь к ого  т а  Б рац л авсьн ого в о єв о д ств ).
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Малюнок 2.1. Розподіл загального чисіи храмів Поділля; за типами. Представлено 
тільки і і  типи, внесок яких перевищує 2%. Православні та ушагські храми в базі 
даних не розрізняються (багато храмів по кілька разів змінювали конфесіш^' 
належність; дослідження цих змін - окрема задача).

Уже найпростіший підра^^ок числа храмів певних груп (Малюнок 2:1) пока
зує, що чільними визначеннями для даної території є православ'я та католицизм. 
Встановивши співвідношення між групами пам'яток для території в цілому, мо
жемо поставити питання щю наявність (чи відсутність) локальних територіаль
них особливостей, де співвідношення між пам'ятками різко відмінне від середнь
ого. У нашоїиу випадку таку відмінність являє Кам'янець-Подільський (14 право- 
славішх зфамів, 13 католицьких, 7 вірменських - відповідно 41, 38, 20 %).

Чисзіо храмів Кумулятивний %

Малюнок 2:2. Процес заснування храмів на Поділлі. Дані згруповано по деся
тиліттях (тобто 1760-й р. означає дані за 1751-1760 рр ). На ліву вісь виведено 
число храмів, заснованих у відповігніе десятиліття, на іщаву - число храмів, за
снованих до заданої дати, відносно загального числа >фамів (кумулятивний відсо
ток). Перша крива ясно пока^єдо%  максимуму храмового ^дівницгва -ХУІП ст.;
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за допомогою другої іфивої легко побачити, наприклад, що половину всіх храмів 
засновано до 1760 р. (врапвові лінії на малюнзу) і тільки 10% - у період до 1720 р.

Ці приклади є тільки ілюстраціями, наведеними для демонстрації можливос
тей, що відкриваються перед досліднишм при застосуванні коьпшексу "бази да
них + стагастичні програми + графічні пакети".

Особливо цікавими серед методів первинної статистичної обробки мояуть ^ ’- 
ти методи виявлення спостережень, що різко виділяються на фоні загальної ма
си  Вони мояцть застосовіувагись як для перевірки коректності наповнення бази 
даних (наприклад, якщо в поле "рік заснування храму" введено число "762 рік" 
замість правильного "1762 рік", даний об'єкт буде різко виділятись), так і для ви
явлення реальних особливостей визначних пам'яток.

Статистичні методи дослідження залежностей. Численна група методів 
дослідження статистичної взаємозалежності різних показників (до їх числа мож
на віднести їюреляційний, регресійний, дисперсійний аналіз, певною мірою фак
торний аналіз) може бути класифікована за характером ознак, що в них вивчають
ся.

Основна область застосування диспфсійного аналізіу - це вивчення зв'язіу 
між кількісними ознакаьш (такими, що описуються чистими) та якісними ознака
ми (нейлькісними, такими, що не можуть маги прозорого числового віфаження). 
У той же час кореляційний аналіз займаогься переважно зв'язюзм яйсної ознаки з 
яйсною, а регресійний - зв'язком йльйсної ознаки з кільйсною.

Серед людей, мало обізнаних з можливостями статистичних методів, існує пе- 
реюнання, що ці методи застосовуються лише для йльйсних ознак і тому вони 
не можуть пшрою вживатись у таких предметних областях, де переважають 
яйсні ознаки (а такою є сіщава охорони та дослідження пам'яток). Слід особливо 
підкреслити, що статистичне дослідження залеясностей не обмежується 
йльйсними ознаками, а надає дуже ефективні засоби визначення зв'язну між 
яйсними ознаками.

Отже, дисперсійний аналіз є методом порівняння середніх значень певної оз
наки для виділених груп об'єктів. Наприклад, якщо ми хочемо встановити за
лежність між датою заснування храму (йльйсна ознака) і типом храму (церква 
/ костел - яйсна ознака), ми можемо сформулювати таку статистичну гіпотезу : 
"середнє значення дати заснування для храмів обох груп сігівпащає".* Побудував- 
пш дисперсійний критерій, можемо вирагувати ймовірність справедливості ц ій  
гіпотези. Якщо імовірність велика, можемо твердити, що наявний матеріал не су
перечить даній гіпотезі; якщо ймовірність маленька - можна стверджувати, що 
наявний матеріал спростовує дану гіпотезу (отже, маємо прийняти гіпотезу, що 
заперете первісну, в даному випадку - що середні дати застування не співпада
ють для даних двох труп і тому яйсна ознака "належність пам'ятки до групи" 
впливає на йльйсну ознаїу "дата застування").

У  математичіпй статистшіі дві величитіи "співпадають", коди різниця між ними 
не є статистичною значимою, може вважатись випадковою.
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Аналогічно можемо сформулювати гіпотези на зразок: "площа поселень чер- 
няхівської культури перевищує площу поселень зарубинецької культури", "на те
риторії даної області іургани ^стрічаю ться частіше, ніж в сусідній" та ін.

Прикладом кореляційного аналг^ може бути перевірка гіпотези про викорис
тання певних груп щ)хітекіурних деталей (якісна ознака) в спорудах певного сти
лю (інша якісна ознака). Прикладом регресійного aнaлi:5 f може % ти побудова 
рівняння, що описує залежність розміру цегли (юлькісна ознака) від дати її виго
товлення (інша кількісна ознака). Така регресійна залежність побудована за дани
ми цегляних споруд Новгорода і дає жіоіу досить точно датувати нововідіфигі 
споруди.

Іншими іфикладами регресійних закономірностей можна вважати залежності 
числа відіфитих на даній території пам'яток від часу чи від кількості пощі'кових 
експедицій. Ці закономірності дадуть змогу прогнозувати можливий ефект від на
ступних поп^гків, прогнозувати кількість пам'яток на даній території; а такі про
гнози, в свою чергу, можуть стати підставою для планування роботи з охорони 
пам'яток.

Корисними можуть виявитись регресійні криві руйнування, на яких можна 
відобразиш стан збереження пам'яток у залежності від тривалості дії руйнуючих 
факторів (нацриклад, швидкість розмиву пам'ятки, що знаходиться на березі во
досховища - іут ознакою стану збереження може висіупага плюща пам'ятки). Но
рдова таких статистично достовірних закономірностей - не тільки підстава для 
вживання охоронних заходів, але й шлях до відтворення повного числа пам'яток, 
частина яких на момент спостереження вже повністю здгйнована

Факторний аналіз може вживатись для з'ясування відносної значимості окре
мих факторів загрози пам'яткам, що, в свою чергу, загострює увагу охоронців на 
тих чи інших групах загроз, на плануванні запобіжних заходів.

Класіерний та дисіфимінангний аналіз. Кластерний аналіз - узагальшоюча 
назва досить гшфокого спектру статистичних методів автоматичної класифікагдї 
та виявлення вщтрігпньої сгіукіури в множині досліджуваних об'єктів. Одра:у 
треба зазначиш, що на відміну від згадагшх вище методів, що мають в основі роз
винену формальну теорію, кластерний аналіз поки що залишається евристтганим 
методом. На практиці ця різниця означає, що висновки дисперсійного чи рег
ресійного аналізу є незаперечними, якщо вию нані умови вживаності цих мето
дів (ці умови чітко сформульовано й можуть бута перевірениіии). У той же час 
висновки евристичних методів повішні перевірятась.

Дисіфимшангний аналіз якраз і є таким формальним методом, що дозволяє 
перевіриш сгатистичву коректність гіпотези про наявність виутріппшої структу
ри. Таким чином, кластерний аналіз виступає як інструмент пошуку та форьу^лю- 
вання гіпотез відносно структури, а днскримінаштшй аналіз - як інструмент пе
ревірки сфорьу'льоваїшх гіпотез.

Для застосуваши кластерного аналгу треба визначиш міру віддалі, тобто 
процедуру, що для будь-якої пари об'єктів визначає число - віддаль між об'єкга-
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ми. Від іфавильного вибору міри нідцалі значно залеяаггь успіх застосування 
кластерного аналізу, в той же час певний суб'єзетивізм, присутній при виборі міри, 
накладає відбиток і на результати. Алгоритми кластерного аналізу намагаються 
розділзлги множину дослідяувазних об'єктів на групи таким чином, щоб віддалі 
між об 'єю тп і всередині груп були істотно меншими за віддалі між самими гру
пами.

Шсля того, як групи об'єктів сформовано, можна поставити запитання: які є 
формальні правила віднесення об'єкту до т ій  чи ішпої групи? На це запитання 
вщповідає дискримінангний аналіз. Якщо він підтверджує наявність груп, то він 
форь^лює відповідне вирішальне правило ддя класифікації, за допомогою якого 
можлива автоматична класифікація.

У справі охорони пам'яток ці методи можуть застосовукітись, наприклад , для 
розробки об'єктивних критеріїв віднесення пам'яток до тої чи іншої категорії охо
рони Сіфава ця далеко не марна: у всіх визначеннях поняття "пам'ятка" так чи 
інакше фігурує "визначна цінність". Закономірно постає питання: ягою має ^ т и  
"цінність", щоб її вважати "вшначною": інакше каиучи, яка суБушгісгь ознак виз
начає "цінність"? Спроби побудови вирішальних правил можуть або допомогти 
нам самим усвідомити зміст поняття "цінність пам’ятки", ^  гфодемонструюгь 
відсутність об'єктивних правил.

ГЕОГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Геоірафічні інформаційні системи (ГІС) - це спеціальний підрозділ інфор

маційних систем, що спеціалізується на наданні картографічної інформації. Ве
лика специфічність карт як інформаційного об'єкту приводить до необхідності 
створення спеціалізованого програмного забезпечення та спеціальних процедур 
введення інформації до цих систем (нагфиклад , важливими для П С є проблеми 
введення даних з аф о - та космічних знімків).

З точки зору П С  інформаційні завдання в галузі охорони пам'яток є одним з 
типів прикладних задач автоматичного картографування. Для вирішення таких 
задач П С  використовує два джерела інформації: комп'ютерну верою загальної 
географічної кщуги (топоосно^) та базу даних об'єктів іфикладної області. Для 
кожного об'єкта цієї бази даних повинна бути визначена топографічна прив'язка, 
що дозволяє розмістити об'єкт на карті (в найпростішому випадку це можуть бу
ти географічні координати об'єкта; існують ще інші методи топографічної при
в'язки). На підставі цих даних П С  компо:щгє географічну кдоту та розмінує на ній 
об'єкти іфикладної області. Самозрозуміло, що ГІС підгримують можливість ре
дагування карти шляхом віабору елементів топооснови, що треба нанести (на- 
іфиклад, для гонїфетної мети можуть стати на заваді надто густа мережа доріг чи 
річок - тоді їх  треба оминути); шляхом відбору об'єктів прикладної області, що за
довольняють певним вимогам (наприклад, треба нанести не всі археологічні 
ігам’жгки, а тільки пам'ятки певної їультури); шляхом створення спеціальних 
умовних знаків для позначення певних груп об'єктів (наїфиклад, якщо дану іуль- 
туру представлено поселеннями та могильниками, ці об'єкти можуть зобдажатись
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різними умовними знаками) та іншими шляхами, вживаними у щугографії.

Отже, для створення пам'ягиоохоронної географічної інформаційної системи 
необхідно створити базу дшшх щю пам'ятки, що містила б відомості іфо гео
графічне розтап^вання об'єктів. У проекті бази даних "Пам'ятки Уї^раїви" мож
ливості такого використання враховані.

Чи існують якісь вже реалізовані П С , спрямовані на охорону пам'яток? Аналіз 
прикладних ГІС* показує, що для цілей ож)рони пам'яток історії та тд^льтури ПС 
іфакгично не використовуються, на відміну від дуже активного використання в 
систеьгах захисту іфиродного середовища. Можливо, це частково пов'язано зі 
специфікою іц'льтурної ситуації в США (зрогуміло, що використане нами джере
ло найбільше уваги приділяє втцювадженню ГІС у СІЛА). Так чи інакше, наМ - 
лижчими до проблем охорони пам’яток є системи комп'ютерного кадастру зе
мельних ділянок у містах та взагалі П С  для утравління розвитком міст.

Розглядаючи перспективи застосування ГІС для охорони пам'яток, слід 
розрізняти два можливих напрямки автоматичного картографування та просторо
вого аналізу інформації.

Перший напрямок пов'язано зі створенням автоматизованих картографічних 
систем загальнонаціонального масштабу. Для 'й раїни  масштаб топооснови таких 
карт може бути від 5 до 20 км в 1 см (від 1:500000 до 1:2000000). Безумовно, на 
,груюваних кгргах ташго масштабу (а тим паче на еіраш  комп'ютера) неможли
во розмістити оіфемі пам'ятки. Основна мета створення таких карг - це представ
лення в наочному вигляді узагальненої інформації про наявність пам'яток, наси
ченість їх  мережі, ступінь дослідж ності певних територій.

Дтугий наїфямок пов'язано зі створенням детальних топографічних карг чи 
планів для районів з  великими сі^пченнями пам'яток (здебільшого історичних 
населених пунктів). Для таких систем слід иикористовуваош топооснову як най
крупнішого масштабіу (ніяк не менше 1 км в 1 см, або 1:100000 - для незаселвних 
місць; напевно, не менше 100 м в 1 см, або 1:10000 - для насежних ігункгів), з 
тим, щоб можна ^ л о  нанести кожну пам'ятку в сіупченні окремо, а іф и наяв
ності необхідної інформації - й контури пам'ятки Мета сгвореїшя таких карт - на
дання детальної інформації по конкретних пам'ятках, що необхідно для плану- 
ваїшя заходів щодо охорони та використаїшя пам’яток.

Попри те, що П С  досить вдало вміюгь генералі:5 гваги карти (тобто створюва
ти карти даіібнішого м асш таб на підставі детальних карг), у найближчому май- 
бутньоку навдяд чи можна сподіватись, що системи другого типу (крупномас- 
штабні) ^д у ть  здатні викощгваїи всі функції сівлем перпюго типу (даібвомас-

* Для аналізу використано 5 номерів інфоргащйного квартальника ArcNews за 1994- 
1995 рр. Його видає Інститут досліджень оточуючого середовища в США 
(Environiental Systems Research Institute, Redlands, CA). Цей інститут є розробником 
ПС Arclnfo та похідних від неї продуктів. Квартальник вміщує повідомлення 
загального та рекламного характеру про використання програмних продуктів 
інституту.
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пггабних). У залежності від типу ГІС слід розрізняти й потенційних замовників 
таких систем: дрібномасштабні системи є загальнонаціональними, й  ініціаторами 
їх створення мусили б виступати відповідні загальнонаціональні інстшуїцї; 
крупномасштабні системи потрібні, перш за все, для оіфемих міст (надто таких, 
1ЦО мають історико-культурні заповідні зони), замовниками тут можуть виступа
ти місцеві органи влади.

ГРАФІЧШ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ'ЄКТІВ
Генерація тривимірних зображень об 'оаів  за кресленнями. П о^дова реконст

рукцій за результатами дослідження пам'яток - давній та ппфоко розповсюдже
ний метод. Здебільшого дослідники виконують плоскі (двовимірні) графічні ре
конструкції (плани, розрізи, загальні види в ортогональних щюекціях) або дво
вимірні імітації щюсюрових образів (аксонометричні проекци). Тривимірні ре
конструкції донедавна були можливі тільки у виїладі матеріальних моделюй (на
приклад, модель "Давній Київ ХШ ст.", що експонується в Софійському соборі в 
Києві), вишіовлення яких потребувало великих трудозатраг і неабиякої майстер
ності. Зоїфема, кожна помилка чи зміна поглядів дослідника на іфедмет реконст- 
ру'кції вимагала повної переробки моделі, що мало чим відрізнялось від створен
ня нової моделі.

Ситуація докорінно змінилась з розширенням графічних можливостей персо
нальних комп'еотерів. З появою програм для виготовлення двовимірних і три
вимірних креслень (приюгадом яких сл^іує знаменитий комплекс AutoCad* ) і 
програм генерації мультфільмів** (прикладом яких слугує комплекс 3DStudio) 
дослідники одержали потужені інструменти для реюнетрукцій.

Розглянемо спочатку можливості статичних реконструкцій. Вони принципово 
не вщпзняються від традиційних іфеслень і малюнків - KOMntorep вносить тут 
гфиблизно таїу різницю, що є між дагкарсьюю машинкою та текстовим проце
сором. Процес реконструкції розпочинається з по^щови плану об’єкта На основі 
ішану розмщуються необхідні гтросторові елементи за допомогою трддиціюшх 
для кресляра засобів "вид спереду" та "вид збоку". Піс.ля того, як просторощг мо
дель створено, програма з легкістю може виф еслиіи будь-яі^ аксонометрію чи 
розріз, здатну показати вигляд об'єкта з %дь-якої точки зору.

Подальше вдосконалешгя моделі полягає в приписуванні видимим елементам 
поверхні матеріалів або текстур цілого набору параметрів, що визначає зовнішній 
вигляд поверхні. Маншулююни текстурами, дослідник легко може показати, на
приклад, як виглядала церква з необробленими гюгляними стіїгами, чи зі стінами.

* C A D  -  co m p u ter -a id ed  d e s ig n  -  " гц ю ек іуван н я  за  д о п о м о го ю  к ом п 'ю тера" . В  д а н о м у  
к о н т ек ст і н р о ек тув а їш я  о зн а ч а є в и готов л ен н я  к р есл ен ь .
** Термін англійського комп'ютерного жаргону animation у нас дуже невдало 
транскри%югь як "анімація" - слово, що нікому нічого не пояснює. Animation 
існувала й до комп'ютерів у вшляді рисованих кинофільмів (мультиплікаціЙЕШК 
фільмів).
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затертими цем'янковим розчином, чи з побілюю, нанесеною поверх цього розчи
ну.

Встановлюючи режими освітлення, дослідник має змогу моделювати просто
рові форми моделі за рахунок світлотіні та юльорових відтінків. Всі щ засоби 
дозволяють унаочнити тривимірну структуру моделі та подати її в якнайтращо- 
му ракурсі.

Створення динамічних реконструкцій включає ті самі етапи, що й для статич
них реконструкцій, але післж створення повної цифрової просторової моделі не
обхідно рогфобити СЦЄНЩ)ІЙ використання моделі - сцендрій »огльтиплікаційного 
фільму, головним персонажем якого виступає модель пам'ятки. Для цього треба 
визначити траєкторію та пшидкість руху спостерігача ("камери" в термінології 
3D Studio), можливості днинки уваги на оїремих раїурсах, деталях моделі. Як
що модель має інтер'єр, а  не тільки зовнішнш вигляд - сценщтій може включати 
відвідування вщгтріїшгіх приміщень.

Оскільки мета динамічної реконструкіцї - створення закінченого і^льтфільму, 
автор реконструкції мусить подбати іфо додаткові об'єкти, що оточують модель. 
Це, перти за все, рельєф місцевості, де вона знаходиться. Цей рельєф - сам по собі 
тривимірний об'єкт, для якого потрібна цифрова модель. Потім ідуть зелені наса
дження, небо з пввною погодою (що, в свою чергу, диктує певні особливості 
освітлення). Старанна ітроробка ііих допоміжних об'єктів сприяє успіхові справи.

Роботи щодо вивчення можливостей тривимірних реш нсірукіцй пам'яток 
ттроводяться в Інституті ттам'ятвоохоронних досліджень на тірикладі реконст
рукцій лоселень-ітротоміст Тфипшьської цивішзаїцї. Є повідомлення про підго
товку комп'ютерної реконструкції дерев'яного будівняцтва зам іу в Острозі XIV- 
XVI ст.“

Описані вище методи реконструкції є виключно ручними в тому розумінні, 
що просторова модель повністю розробляється ДОСЛІДИЙКОМ, а комп'ютер виконує 
в основному обов'язки потужного креслярського ттриладу. в  перспективі можна 
пригостити, що будуть розроблені програмні комплекси для складніших, напівав- 
то-матичішх реконструкцій, що мояуть містити бази даних про зразкові елемен
ти, комбінаторні алгоритми поєднання тдах елементів, правила визначевия пржіу- 
стимих і неприпустимих комбінацій елементів (тобто певні функції бази знань чи 
експертної системи).

Робота такої системи мояк виглядати таким чином: дослідник вводить інфор
мацію про збережені ретптки об'єкту та його культурний контекгг; комп'ютер ви
бирає потрібні аналогії, доповнює їх ш  свій розсуд (тобто за комбінаторними 
іфавилами) необхідними елементами, вшфеслює в^іан ти  реконструкції та ви
раховує ймовірності цих варіантів, формує пояснення щодо сильних і слабких 
сторін кожного варіашу.

Побудова моделей за результатами відеозйомок. Задача побудови креслень 
об'єктів за даними фото-, кіно- чи вщеозйомки є до певної міри зворотною щодо 
задачі, отшсаної вище: тривимірні реканструтщії’ передбачають створення образу
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за двовимірними кресленнями, а згадана задача обробки результатів зйомок має 
на меті відновити ці креслення з просторового образу.

У цій сіфаві вже нагромаджено певний досвід.‘̂  У загальних рисах методика 
робіт полягає у виконанні стереосвюпічних зйомок об’єкту; визначенні опорних 
точок реконструкції (скаяомо, площина фасаду описується, як відомо з аналітич
ної геометрії, заданням трьох точок, за які мояуть правити дві крайні точки на 
цоколі споруди та одна точка на верхньому краю стіни); вимірюванні координат 
цих точок на знімках за допомогою компаратора; нордові ліній та площин, що 
описують об'єкт, згідно з результатами вимірів.

Цей метод розглядався як можлива альтернатива архітектурним обмірам, але 
значення його, здається, є набагато ппфпшм. Для повного та точного встановлен
ня просторової моделі, звісно, потрібні або спеціальні стереозйомки, або оди
ничні знімки з місць, точно визначених на плані. Але частину інформації можна 
сподіватись видобути і за допомогою звичайного одиничного знімка Це особли
во важливо з огляду на те, що на фотографіях зафіксовано велш у кількість 
пам'яток, що нині не існують або дуже змінили свій випщд. "Комп'ютерний роз
гляд" таких знімків може відарити захоплююч}" можливість видобування додатко
вої кількісиої інформації з уже відомих матеріалів.

Для цього потрібно розробити програмний ьомшюкс, що вводив би графічну 
інформацію в комп'ютер, розпізнавав згадані вище опорні точки реконструкції 
(можливо, за вказівками дослідника) та будував варіант гросторової моделі.

Можна гадати, що така обробка буде юрисною не тільки для фотографічних 
оригіналів, але й для гравюр, малюнків із зображеннями пам’яток. Можна припу
стити, що певну кідькісіу інформацію вдасться ввдо^ти  навіть з літопнсних 
мініатюр. Для цього треба припустити, що "зворотня перспекпша", притаманна 
цим мініатюрам, має певні формальні закони передачі просторового образу, тоб
то, що два різних тривимірних тіла ^д у ть  у цій системі зображені порізноьу. У 
такому разі можна створити програму, що переводить зображення, змальоване у 
"зворотній перспективі", у звичну нині систему прямої перспективи та навпаки.

К О М П ’Ю ТЕРШ  ФІЛЬМ И

У системі охорони пам'яток значна роль належить заходам щодо популяри
зації пам’яток, поБшрення точної, нгуюво перевіреної інформації про пам'ятки у 
загальнодоступній формі. Нестихаючі спекуляції довкола "золота Полуботка" чи 
"бібліотеки Ярослава Мударого" покаї^тоть, що потреба в історичному знанні в 
суспіпьсіві дуже велика й дуже істотну роль у цьому знанні відіграють пам'ятки 
як матеріальні свідки минулих подій.

Кзмп'ютер може іфис.і^жигись справі популяризації пам'яток не тільки як 
засіб підготовки н^гково-поцудярних видань традиційного типу (книг, букжтів, 
альбомів). Додаткові цілком несподівані можливості відкриваються на ш ля^ 
створення комп'ютерних фільмів, під якими ми розуміємо програмні продукти, 
що об'єднують інформацію різноманітних форм (текст, статичні графічні образи, 
відеофрагмеши, звукові фрагменти, комп'ютерну мультиплікацію).
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Додатюві можливості таких продуктів у порівнянні зі звичайною книгою чи 
звичайним кінофільмом полягають у  підтримці кількох варіантів сценарію. Зви
чайна книга з точки зору інформатики - файл послвдовного доступу, що можна 
тільки переглядати послідовно, сторінка за стоігінюю (так само і ^л ьм  треба ди
витись від почапу до кінця або в кращому випадіу перемотати плівіу до якогось 
певного місця) - тобто маємо справу з одним сценгрієм. Комп'ютерна книга чи 
комп'ютерний фішьм забезпечують користувачеві можливості вибору довшьних 
адресованих фрагментів інформації та прямого переходу до ішх з наступним по- 
вернетшям назад, переходом до наступної або попередаьої логічної сторінки чи 
нового прямого переходу за допомогою нових в ^ іаш ів  вибору. Таким чином, ш - 
рисіувач може прямо перейга до фрагменту, що його цікавить, з'ясувати, які ще 
теми, пов'язані з даною, висвітлені в дотумеш і, з'ясувати значення вжитих 
термінів (для цього створюється контекстний словник); користувач може запу
стити відеофрагмент чи звуковий фрагмент, пов'язаний з даною логічною 
сторінюю. Юлькість шляхів, якиїш  користувач може іфойти в такому продукті 
може бути надзвичайно великою, й  віщювідно цей піюдукт може задовольняти 
широке коло інформаційних потреб.

У такий спосіб можна щцготувага електронні довідники та енциклопедіі на
уково-попул^зні та рекламні фільми. Значну користь можуть принести 
комп’ютерні навчальні посібники, створені за допомогою технологій комп'ютер
них фільмів. У  зв'язку з великим обсягом цих іфодукгів (сотні мегабайт) вони 
здебільшого розраховані на поппфення на оптичних дисках. Прикладом такого 
ножово-популярного фільму може слугувати "Прогулянка по Києво-Печерськіж 
лаврі", що підготовлено в 1996 р. шд керівництвом С. А. Бощанця.

Звичайно, розглянуті теми далеко не вичерпують всіх можливостей, що стали 
доступними для дослідників з поширенням комп'ютерних інформаційних техно
логій. Але з наведених щзикладів можна зробити висновок, що комп'ютер д і ї  
сіфави охорони пам’яток - не розкіш, а інструмент повсякденної роботи, значев- 
ня якого стрімко зростає.
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1. З Д О С В ІД  СТВОРЕННЯ НА БАЗІ СУЧАСНИХ ІНФ ОР
М АЦ ІЙ Н И Х ТЕХН О Л О П Й  БАН КУ ДАН И Х ПРО  
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНУ СПАДЩ ИНУ УКРАЇНИ

Загальновизнано значення пам'яток історії та іультури як важливої частки 
ку.чьтурної спадщини, що уособлює в собі невичерпний інформаційний потенціал 
людства, є вагомою ланкою колективної пам'яті шрощ, носієм багатовікових тра
дицій Вони активно впливають на формування історичного світогляду, мають 
значний виховний потенціал. Разом з тим, пам'ятки історії та культури є одним з 
найважливіших туристсько-рекреаційних факторів, що впливає на розвиток 
індустрії туризму.

Протягом останнього десятиріччя кількість пам'яток історії та культури, що 
перебувають на державному облііу в Уіфаїні, зросла більщ ніж удвічі й нині пе
ревищує 147 тис. об'єктів. М іж тим, основні принципи обліку пам'яток та контро
лю за їх збереженням лишаються незмішшми - дані іфо об'єкли історико-іультур- 
ної спадщини вносяться до паспортів затвердженого зразка, що зберігаються у 
вигляді багатотнсячних картотек. Користування такими картотеками знжню за- 
труднює оперативний пошук даних про оіфемі пам'ятки. При ньому практично 
Еюможливо здійснити швидкий огляд наявності історию-іультурних об'єктів на 
локальній території (селище, частина міста, мікрорайон, вулиця). Як наслідок, з
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одного боку достає загроза втрати багатьох пам'яток у районах інтенсивної забу
дови, з другого бої^' - ускладнюється іфоцес узгодження проектів (удь-яких 
робіт у місцях їх концентрації. Окремо слід звернути увагу на іфакганну неспро
можність центрів доіуменіування пам'яток здійснювати структурний аналіз 
облікованих об'єктів за заданими п^амеграми, що робить неможливим здійснен
ня перспективного мовігорінгу державної політики охорони та використання 
пам'яток історії та вультури на нитково обгрунтованих засадах. Ускладнене вико
ристання даних іфо об'єкти ісюрико-вульїурної сігадщини в розробці нових ту
ристських марнщутів.

Отже, використання засобів сучасних інформаційних технологій для нагрома- 
дяЕння, обробки та виюристання різнопланоюї інформації про пам'ятки історії 
та іультури н а^ло  актуального характеру.

Протягом 1991-1993 рр. у межах Державної науково-технічної програми 
"Створення засобів інформаційноіо забезпечення історико-культурного відрод
ження України" ^ л о  виконано іфоекг "Створення на базі сучасних інфор
маційних технологій Банїу даних іщо історико-іультурну спадщину Уіфаїни". 
Участь у цій роботі брали фахівці Інституту історії України НАН Уіфаїни, Цент
ру пам'ягкознавства НАН У к р ^ и  та УТОШК, Кшвськшо н^ково-дослідноіо 
інституту теорії та історії архітектури та містобудування Мета проекту полягала 
у розробці інформаційної системи обліву нерухомих пам'яток історії та вультури, 
що мала забезпечити введення нагромадження обробку та використання (виве
дення) різнопланової текстової та відеографічної інформації про об’єкти, що 
складають історико-іультурну спадщиі^г кр а їн и . У ході розробки проекту ста
вилися такі завдання;

- вишення досвіду оргаїгізації обліку пам’яток історії та вультури в Увфаїні та 
розвішених країнах Заходу;

- розробка нових вюнцеїпуальних засад визначеній об'єктів історико-культур- 
ної спадщини на основі міжнародного досвіду;

- опрацювання класифікації пам’яток історії та іультури для введення до Бази 
даних;

- розробка структури Бази даних, за якою інформація про пам'ятки має вводи
тися до інформаційної системи;

- розробка системи стандартних запш ів з метою отримання різнопланової 
інформації про включені до Бази даних об'єкти;

- опрацювання та ацаптація відповідних програмних засобів введення та об
робки відеоірафічної та вербальної інформації про об'єкти історико-вультурної 
спадщини;

- розробка інформаційної системи облііу пам'яток історії та вультури в цілому;
- збирання текстової та відеоірафічної інформації про юнкретні об'єкти істо- 

рико-вультурної спадщини;
- створення демонстраційної моделі для ілюстрування можливостей інфор

маційної системи ви базі пам'яток м. Києва;
- створеїшя та початкове наповнення діючої інформаційної системи облііу 

пам'яток історії та культури на базі пам'яток м. Києва.
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Детальний аналіз практики пам'яткоохоронної роботи в Україні засвід^є, що 
вона значною мірою ще позначена застарілими ідеологічними штампами та сте
реотипами, неповно та у  спотвореному вигляді відбиває історичний та культур
ний розвиток 'йраїни . Тому принципового значення набувають критерії відбору 
пам'яток історії та їцгльтури, що іфопощ^ються для включення до інформаційної 
систеїщ. На основі аналізу міжнародного досвіду охорони пам'яток і подготовки 
багатотомного Зводу пам’яток історії та ку льтури України опрацьовано нову кон
цепцію визначення об'єктів історико-культурної спадщини, основний зміст якої 
полягає у вишаріенні їх здатності вадбивати етапи історичного та іультурного 
розвитку України, процесу її становлення як незалежної держави. Цей головний 
Іф И Н Ц Ш І поєднується з історичним ^фонологічним і мистецьким підходом до 
оцінки об'єкту, відповідно до яких мають значення віддаленість часу його появи 
чи створення, часу та значення історичної події, з ним пов'язаної, або його зудож- 
ньо-мистецькі якості.

Суттєвим недоліком існуючої системи організації обліку й охорони пам'яток є 
розподіл обов'язків стосовно нагляду за їх  :йережшшям і використанням між 
різними відомствами (Держкоммістобудування та житлової політшш України та 
Мінкультури та мистецтв Укфаїни). Як наслідок, існують окремі центри докумен
тування й облііу пам’яток, що іфоводиться за оіфемими видами: арягології, 
історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування. Комплекс
ний характер багатьох пам'яток призюдигь до дублювання одних і тих же об'єктів 
у різних реєстрах. Отже, відомості іфо загальну суму кілью сті пам'яток, що пе
ребувають під охороною дерзкави, можуть мати неточності та помилки. З їфуго- 
іо  боїу, наявність кількох реєстрів не дає змоги встановити цілісіу картину того 
духовного та нгукввоіо потенціагу, яким володіє Україна, ускладнює вирішення 
практичних заддань їх охорони та збережкння. Мають місце розпорошення дер
жавних коштів, призначених для пам'яткоохоронних заходів, втрати цінних істо- 
рико-культурних об'єктів через неузгоджвні д ії відомств. Характерно, що Держ- 
юммістобуау'ваннн та М ішстерстю культури та мистецтв без взаємного узгод
ження та координації здійснили спроби щодо створення автономних систем 
комп'ютерного облііу пам'яток історії та іультури відповідно до відомчої компе
тенції. Системи, введені в дію, не узгодяуються між собою за програмними засо
бами, методологічними засадами, структурою бази даних, характером інфор
мації, що отримують на вшюді юристуваяі. Слід додати, що ці системи, в свою 
чергу, не манзть відповідного зв'язіу з локальними базами даних пам'яток історії 
та культури, автономно створених на місцях (зокрема. Автономній Республіці 
Крим, містах ІСиєві та Львові). Таким чином, значну роботу проведено без запро
вадження єдиних вимог і стандартів, а витрачені кошти фактично є безперспек
тивними й будуть знову дублюватися в май^тньому.

Враховуючи цей негативний досвід запровадження єдиного Державного 
реєстру пам’яток історії та іульїури, було визначено основні принципи побудови 
інформаційної системи охорони пам'яток, що має відповідати цьому завданню і 
була б універсальною для всіх вадів і типів об'єктів.
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Основним іфедметом інфорвлаційної обробки в системі обліїу пам'яток є дані 
про них як про частину навколишнього та міського середовища. Разом з тим, 
охоплюнпься й інші компоненти за^доБи населених пунктів і  ландшафту, 
пов'язані з пам'ятками. про об'єкти доповнюються відомостями про загаль
ний екологічний стан цих еммпонєнтів, у тол^ числі фіксується хімічний склад 
шкідливих внкцців в атмосферу в межах даної ділянки з^удови, що дає змогу 
прогнозувати розвиток негативних процесів на пам'ятках і виадачити заходи що
до їх консервації.

Загальну структуру даних системи облііу пам'яток можливо подати таким чи
ном:

Особливістю системи є її багатоступеневий хадактер, що передбачає різні 
рівні деталізації інформації. Відіфитісіь для введення нової інфорш ції забезпе- 
чує функціонування бази даних вже з моменту наповнення першопочагкового 
мінімуму відомостей щю пам'ятки. По мірі її насичення додатковими даними, во
ни автоматично включаються до загального масиву.

Загальна інформаційна схема включає в себе ряд структур, що забезпе^^тоть 
введення, накопичення, збереження, опрацювання, оновлення інформації та її 
іфоходження від зовнішніх документів до вихідних форм, у  тому числі:

Структура 1. Зовнішні документи - паспорти пам'яток;
Структура 2. Робоча база даних - основні дані ід>о пам'ятки, складені із 

зовнішніх документів. Дані робочої бази зберігаються й обробляються в системі 
обліку пам'яток;

Структура 3. Відповіці на стацдаргаі запити - струкіурована форма запитів 
користувача, за якою відбувасться вихід необхідних даних з робочої бази обліку 
пам'яток;

Структура 4. Вихідні документи - оформлені в табличній чи іиіпій форш дані, 
вибрані в результаті стандарттшх заіштів користувача;

Структура 5. Архівні дані - дані, що є засгаділими в ре:у^льтаті іцюведеної ак
туалізації, але ще продовнують зберігатися в системі та взаємодіють з робочою 
базою даних

390



Крім фактичних даних про пам'ятки, система містить узагальнені дані про 
них, представлені метабазою даних.

Структура 6. Метабаза даних про робочу базу, що являють собою струкіуро- 
вані форми різноманітних додаткових документів, що належать до тіам'яток. Дані 
метабази мояуть бути одержані в результаті стандщггних запитів юристувача у 
взаємодії з робочою базою даних. З даних метабази можна формувати також 
вихідні довумешж.

Зовнішні (вхідні) документи являють собою струкіуроваї^ ф орі^ тіаспорта 
ітам'ягкн, на основі якото здійснюється введення інформації до пам'яті Ю М  про 
об'єкти історико-вультурної спадщини. Кожному атрибуту та показниіу паспорта 
відповідає власний код, що в под альшому іфиписуегься відповідному атрибуту та 
показншу стандщпних вихідних форм. Паспорт відповідає за своїм змістом ос
новним вимогам нині діючих облікових документів. Разом з тим, по цшому ряду 
по.зидій він значно розширює спектр інфорш ції про об'єкт.

Набір робочих даних визначається, виходячи з вимог вхідішх документів (па
спорта пам'ятки) та стандартвнх запитів користувача. Робочі дані містять основні 
агрибуги та показники тіро місце розтаїпування тіам'ятки, функціональне викори
стання та ітризначення, історичні дані, графічісі дані, архівні датгі та інші Доіу- 
менти, додаткові дані, а також план дідянки та її межі (з позначкою охоронних 
зон).

Форми стандартних запитів складено, виходячи із звітних документів з обліву 
пам'яток, і являють собою структуру, що містить основні дані, що входять до ро
бочої структури даних.

Вимоги вхідного доіумеш у (паспорту) визначають набір робочих даїшх, що 
включають основні атрибути та показники щодо місця розтапування пам'ятки, 
функціонального винорисгаїшя та призначення, історичних даїшх, графічних да
них, архівішх даних, ситуаційного плану дшянки та інших документів. Ст£укіу- 
ра робочих даних стіівтіадає з структурою сгандартішх запитів, відповідно до 
яких може відбуватися вихід інформації про окремі об'єкти або групи об'єктів. За
галом визначено 16 стаїщартних запитів, комбінація яких дозволить слриншти 
максимально повну інформацію іфо кожну пам'ятку, введену до Бази даних.
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Система стандартних запитів дозволяє отримати інформацію про основні дані 
об'єкту (назва, розтаїщ^вання, дата, короткий опис, видова приналежність, фото 
загального вигляду, ситуаційний план тощо) та більш детальну, поглиблену 
інформацію іфо основні ситуаційні дані об'єкту, історичні дані та інші описи, 
особи або організації, асощйовані з об'єктом, систек^ охорони, додатюзві зобра
ження об'єкту, архівні дані, інформацію про екологічну ситуацію в районі місцез- 
находяЕння пам'ятки тощо). У  даному випадту структура стандартних запитів 
співпадає із структурою робочих даних.

Вихідні документи являють собою звітні форми, що містять загальні дані про 
пам’ятки в системі іЕх обліку й представлені в сгруктурованій формі Кожному ат
рибуту та показнш у вихідних форм відповідає власний шд.

Параметри вихідних документів відповідають атрибутам і показникам 
вхідних документів. Вихід даних відбувається як у вигляді окремо вербальної або 
відеографічної інформації, так і у  вигляді їх  комбінацій. Передбачено вихід доку
ментів у табличній формі. Відповідно до конкретної потреби, вибірковий реєстр 
пам'яток може бути сформовано на основі класифікаційних ознак (вид, тип, гру
па), географічного (задана територія), хронологічного (певного часового 
періоду), іменного (історична особа, автор іфоекіу, ^дівннчий, автор статті чи 
моноірафІЇ, автор паспорта на ігам'ятку), тематичного (певні події, явища, стилі) 
та інших принципів. Користувач такиж має змогу перегляду наявного ндео- 
графічного ш теріаяу в автономному режимі, що також може використовуватися 
з попуковою метою.

Передбачено зв'язок вербальної інформації з картою обдасті, району, населе
ного пункту. Крім того, карта супроводяу єгься хронологічною шкалою, що допо
магає систематизувати нанесені на неї об'єкти не лише за видовою, але і за хро
нологічною ознакою і  прослггцуваги розвиток визначеної території чи ділянки за
будови протягом різних історичних періодів. Наприклад, це моявуть бути пам'ят
ки одного виду або кількох видів, що відносяться до Х-ХП ст. Інформація 
видаляється кольоровими маркерами. За допомогою курсора можливо викликати 
дані про об'єкт безпосередньо з карти. Також передбачено можливість формуван
ня основних даних про пам'ятки, позначені на карті у вигляді таблиці-перелііу, 
перегляд наявних відеографічісих матеріалів про них.

Робота з картою відбувається на шльвох рівнях масштабу, відповідно до іграк- 
тичної потреби. Введення картографічної інформації здійснюється двома спосо
бами; скатуванням і векторішм шляхом, що значно розширює можливості кори
стування.

Структура фхівних даних складається аналогічно до робочої сгрроури да
них. Основною ознакою, за якою відкрається актуалізація інформагцї, є датуван
ня введення відомостей про ігам'ятку відповіпно до оновлеїшя даїшх. Інформагідя, 
що % ла заміненою, не знищується, а заноситься до архігу, що взаємодіє з підси
стемою запитів через роботу базу даних. Тим самим система пщстраховуєгься від 
впливу кон'юнкгурішх факторів і внесення недостовірної інформації та дає змо
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гу іфосдід і^вагн всі етапи аітуалізації, а в разі потреби повернутися до правиль
них даних.

Іш ехЕ їузльао опрацьована інформація, що обробляється експертною систе
мою, нагЕяятть до іктабазн даних Рівень обробки даних визначасться структу- 
руванням оснпвиих шшягь, пов'язаних з пам’ятками, тобто створення відповідно
го лексняпна тезаурусів і словника термінів. Важливим елементом метабази да
них є ктястфіЕттр т  об’єктів обліку історию-культурних пам'яток. У процесі ро
боти нят сжггешж» за основу було іфийнято багагостуїюневу класифікацію 
пам’яток, ро^юбзену в ході підготовки багатотомного Зводу пам'яток історії та 
культури Укреши, ява передбачає іи поділ на види, трупи, типи. Основу кла
сифікації ск та т а к т , два підходи: для пам'яток археології, архітектури та м істо^- 
дування, монументального мистецтва це функціональне призначення об'єкту на 
момент його появи та особливості вишристазння образотворчих засобів; для 
пам’яток історй за базовий вибрано характер подій і процесів, які вони відбива
ють. Детальна хтасифікація відкриває можливість здійснення стйткіурного 
аналізу пам'яток у нгукових цілях, дає змогу отримати % дь-яіу узагальнену 
інформацію іфо всі існуючі об'єкти на території України.

Архітектура автоматизованої системи обліїу пам'яток складається з п'яти 
підсистем, кожна з яких базується на коьпілексі ііроірамно-інформаційних за
собів обчислювального середовища ІВМ РС операційної системи М8 В 08  або 
иОТХ. ГВдснстеми являють собою програмні комплекси діалогових засобів. За
гальна схема автоматизованої системи облііу пам'яток включає в себе піцсисте- 
ми підготовки даних, архівізаіщ, доіуменіування.

Програмно-інформаційш засоби системи включають засоби синтаксичного 
контролю первинної інформації, засоби введення та лексичного контролю пер
винної інформації, засоби введення та контролю графічної інформації, засоби 
формування текстових даних у стандартах системи, засоби контролю цілісності 
бази даних, засоби форь^гвання запитів з використанням текстового меню, засо
би попіуіу та формування відповідей на запити, засоби формування даних у таб
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личній формі, засоби візуального юнгролю та редагування таблиць, засоби розд - 
руїування табличних даних, засоби виведення графічної інформації, засоби три
валого зберігання інформації, засоби пошуту інформаційних модулів.

До складу засобів підготовки й обробки даних включено засоби систем 
логічного проград^вання PDC PROLOG та об'єктного проеюування програмних 
засобів C++, діалогові програмні засоби формування текстових файлів WORD, 
діалогові програмні засоби формування зображень, що складаються з елементів 
растрової Графіки PAINTBRUSH, AUTOCAD або аналогічних.

Однією з іфоблем, що довелося подолати в гфоцесі опращовання автоматизо
ваної системи обліку пам'яток, була необхідність пошуку потрібних об’єктів за 
класифікаційними ознаками. Перший досвід роботи та структурний аналіз усьо
го спектру об'єктів, що мають входиш до Бази даних, засвідчили, що значна 
кількість пам'яток має комплексний характер і  одночасно відповідає ознакам 
кількох видів, груп, типів (гфхіг./іст., архіх/гфхеол., іст./мон.мист.,архіт./мон.мист. 
та ін.). Число варіантів досить значне. Використання звичайних нроірамних за
собів для формування Бази даних, що грунтуються на елементах двозначної 
логіки, неминуче призводить до механічного, штучного розподщу об'єюгів на ви
ди, групи, типи, що порушує об'єктивну картину їх існування. Відповідно, отри
мана інформація також буде неповною. Тому в ході роботи над системою було 
зроблено корективи. Позитивний результат дало впровадження елемешів триз
начної логіки, що дозволяють отримага великий спектр комбінацій відповідей у 
межах стандартних запитів.

Враховуючи колосальні масиви інформації, що підлягає обробці в процесі 
формування відповідей на запити щодо ношретних об'єктів, роїробники інфор
маційної системи дійшли висновідг гро визначеїшя базових елементів пошуку, 
що вже б на початковому етапі звужували коло пам'яток, що отфацьоЕ^ються 
комп'ютером. Цим досягається зменшення навантаження на систсьо^ та підви
щується швидкість ограцюваяня та виходу даних. Було визнано за доцільне виз
начиш за основні іденшфікацшні ознаки пордц з видовою іриналежніспо 
первісне функціональне значення об'єкту ("фортеїщ", "монастир", "церква", "по
селення", "поховання", "пам'ятник", "пам'ятає місце" тощо). Подальший пошук 
відбувається за схемою; назва (церква" Андрішська", пам'ятник "Т. Г. Шевченку") 
- точна дата -точна адреса (Київ - Ацірпвський узвіз - № 27; Київ - парк Тараса 
Шевченка).

Структура тгавопичення додаткових даних про об'єкт дозволяє ввести до сис
теми значний обсяг текстових і відеографічних матеріалів (статті, фрагмента мо- 
іюграфій, фотографії, креслення тощо). Ця інформація моя® % ти викликаною в 
багатовіконному режимі екрану, що забезпечує можливість одночасно проілюст
рувати пам'ятеу з різних раїурсів чи показати в режимі реконструкції зміни, що 
відбувалися з нею тфогягом усього періоду існування. За умови залучення додат
кових програмних засобів система дає змогу моделювати тривимірні графічні ре- 
ю нсірукцц об'єктів під заданим кутом зору. Можливе застосування технологій 
multimedia
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Принципи побудови загальної інформаційної системи груніуються на окре
мих автономних модулях, що забезпе^^є швидкий монтаж потрібної конфігурації 
від більш складних форм до найскладніших баз даних Розробники орієнтували
ся на її доступність для нещдготовленого юристуваяа, максимально спростивши 
процедуру отримання потрібної інформацїї . Вона не п отрете набору текстів за
питів і забезпеі^слься відбором необхідних даних з меню станд^ітних запитів за 
допомогою курсора простим натискуванням клавіпш.

Організація системи облііу й охорони пам'яток повинна грушувахися на 
кільнтх рівнях, базовими з яких є зв'язки "ценгр-ретіон", за допомогою єдиної 
комп’ютерної мережі, що забезпечить оперативний обмін інформацією між ними.

Створення на базі сучасш к інформаційних технологій автоматизованого Бан
ку даних про об'єкти історико-Бультурнш спадщини ^^ ш н н  дозволить піднести 
розвиток пам'яткоотюронної стфави на якісно новий рівень, сіфиятиме збережен
ню та більш ефективному використанню з науковою та іультурно-освітньою ме
тою багатовікових надбань українського народу.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ

Охорона культури, її здобутків - 
обов'язок кожної культурної держави. 
Тільки там і може бути розвиток 
національної культури, де вона бу
дується на старих твердих підвалинах, 
що мають глибинні корені в минулому 
житті народу. М. Біляшівський, П. До
рошенко. Вересень 1918 р.

Становлення та розвиток незалежної української держави отфовод- 
яусться складним і  багатостороннім процесом вщ ю днєння нащональної 
свідомості та історичної пам'яті народу. В його основі - звернення до витоків, до 
історичних ю ревів народного буття, відновлення призабутих споконвічних тра
дицій і духовних цінностей, 'і^раїна переживає період активного самопізнання, 
заново відіфиваючи свою історію та кут-туру, шукаючи в них відповіді на акту
альні питання сучасності. Водночас відбувається активна інтеїрація до світового 
іультурного простору, тісно пов’язана з визначенням її дійсного місця у творенні 
світової скарбниці іультурних цінностей, реального внеску в розвиток цивілізаїцї 
в цілоьу.

Невичерпним джерелом, що живить ці пошуки, є національна історико-іуль- 
турна спадщина. Саме вона несе в собі той різноманітний інформаційний по
тенціал, що об'єктивно відбиває іультурно-історичний процес на теренах 3^- 
раїни у всіх його проявах. Кожна пам'ятка історії та культури виступає не лише як 
свого роду історичний документ, що дозволяє відтворити ті чи інші сторони ма
теріального та дуж)вного життя суспідьства в миіулому, а й  вже самим своїм 
існуванням є беззаперечним історичним фактом. Пам'ятки історії та культури 
складають органічну частку того історкгко-ку'льтурного та природного середови
ща, що оточує людину від її появи кіа світ та аксгивно впливає на її формування як 
особистості протягом усього її життя. Матеріалізукочи мішуле, вони виступають 
тими міцними ланками, що від їлибин століть еднають в один нерозривний лан
цюг безліч поколінь, забезпечуючи наступнісгь і спадковість суспільноіо розвит
ку, кфащих естетичних, іуманістичних, демократичних і патріотичних традицій 
н^оду. Ій м  самим неоцінекшим є їх  ю ховне значення. Водночас, діючи як на 
вертикальному, так і на горизонтальноку напрямку соціокультурного простору, 
саме історшо-культурна спадщина складає так® його наповнення, що сприяє 
об'еднанню та консоліївції всього уіфаїнського суспільства навколо спільних іде
алів і цінностей, інтегрує його в загальносвітовкш культурно-історичний процес.

Збереження та повноцінне використання національної історико-культурної 
спадщини - одне з найака5'алькгіпшх завдань сучасного етапу українського держа- 
вотворекшя. Як свідчить історичішй досвід, саме на переломних рубежах вітчиз- 
кмної історії Україна несла колосальні втрати своїх історичних і іультурішх над
бань, що ставали жертвами загарбішцьких воєн та соціатьних вибухів, національ- 
кшх і релігійних конфліктів, ідеологічного дошагизму та нетерпимості, неосвіче-
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носіі та войовничого утилітарюму, через байдужість та неувагу з боїу держав
них чинників Сучасні процеси трансформації українського суспільства, позна
чені винихненням болючих соціальних та економічних проблем, докорінними 
змінами інсінзутів власності, черговий раз поставили на порядок денний питан
ня долі ваш овально-^льїурних надбань, їх  віфішення не може очівуваги подо
лання всіх інших проблем суспільного розвитку. Адже кожна втрата тут є 
невідшкодованою й слід добре усвідомлювати, що це втрата частини власної 
ктсф іі взасаюї культури, що назавжди залшшггься в них чорною пусткою. 
Замінити втр^кні пам'ятки не зможе жодш  настуїша реконструкція чи від^здо- 
ва. Та н чи варю сподіватися на це, коли ще є можливість вберегти справжні 
редіквй? Не В£^по повторювати помилки минулого. Час вимагає к^динальних 
змін щ авового забезпечення збереження та використання історико-культурної 
спадщини, стасфення оптимальної системи органів охорони пам'яток і запровад
ження су’ж я и х  інформаційних технологій у  їх роботі, пошуків ефективних 
шляхів фінансового та ьетеріально-технічного забезпечення здійснення пам'ятко- 
охщювних заходів, відновлення поважного місця і ролі громадськості у  кон
кретній прані щодо збереження національних іультурннх надбань.

В агоіе місце у вирішенні цих завдань належить всебічному теоретичному 
внсвітіїенню щюбжм охорони та збереження пам'яток історії та культури Ук
раїни, що мали місце в мшулому, а також тих процесів, що визначають доміщ^- 
ючі тенденції в цій сфері на сучасному етапі. У тому числі, поіре^поть особли
вої уваги ншжовщв питання н^пшвої термінології, критеріїв визначення пам'яток 
та їх класифікації, аналіз законодавчих та організаційних засад охорони історико- 
кудьіурної спадщини. Важливе місце в дослвдкеннях має заткати структурний 
аналіз стану вивчення та збереження окремих видів і груп пам'яток, що дасть змо
гу здійснювати цілеспрямоваїшй моніторинг заходів щодо виявлення, обліку та 
охщюні тих з них, що досі ще недостагаьо представлено в державних облікових 
реєстрах. Надзвичайно важливим є оіщацювання принцишв і  реальних ме
ханізмів інтеїрацп історию-культурної спадщини в сучасне середовище, збере
ження та відновлення ісгорксчного та природного ландшафту міст і сіл України.

Пропонована монографія є однією з перших спроб комплексного аналізу акту
альних проблем охорони і збереження історичних та іультурних надбань ук- 
раїнсьгого народу на сучасному етапі. Вона далеко не вичерпує надзвичайно ши
роке коло питань, що потребують свого нагального віфішення. Та й т в р я а  чи 
можливо охопити всі їх у межах одного окремого видаїшя. Тож автори та ре
дакційна колегія сподіваються, що вихід книга в світ сіфиятиме появі нових 
досліджень, кожне з яких займе своє власне місце у пам'ятшзнавчій літературі та 
сприятиме пщнссенню сзщави охорони пам'яток у нашій державі на гідний 
рівень.
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