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Demetrios A. Liakos, Vangelis Maladakis 
 

Restoration, Preservation and Promotion  
of Ort hodox Religious Her itage: the Case of Luxury Objects 

 
The special regime of the Mt Athos as a monastic center of the Eastern Ortho-

doxy is ratified by the Greek Constitution, and the Athonite Charter, signed in 1924. 
Its character as an archaeological site is acknowledged by the Greek Ministry of Cul-
ture in 1965, while the whole peninsula is ascribed in the World Heritage List of 
UNESCO, since 1988.  

The year 1963, when the mill ennium of the coenobitic monasticism was cele-
brated, was a landmark for the extroversion of Athos. However, the real boost to the 
Athonite studies was given during the last 20 years, on the one hand, with the occa-
sion of two great exhibitions of treasures of Mt Athos in Thessaloniki and Paris. On 
the other hand since 2003 plenteous funds were given for restoration and conserva-
tion works in monuments and artifacts by the European Union and the Greek State, 
namely the regional service of the Ministry of Culture, the Ephorate of Byzantine An-
tiquities, which was founded already in 1973. The result is that we now have a variety 
of visual evidence in the fields of religious and secular art that was either recently 
brought in light or was reevaluated. 

Since we are not conservators or restorers, rather archaeologists, we will  only 
describe the procedure of conservation without deepen in the methods or other inno-
vative techniques and we will focus on the contribution of restoration works in 
documenting and understanding the medieval and post-medieval Athos. Needless to 
say that it is impossible to refer even to the great majority of the restored artworks, so 
we will  confine ourselves to representative luxury objects and illuminated manu-
scripts, donations of high ranking persons, as emperors, rulers ecclesiastical or secu-
lar dignitaries etc.  

All  conservation and restoration studies are composed with a full  description of 
the current state of preservation of each artifact, while the proposed stages of the in-
tervention are described in detail, mentioning the quality and the quantity of the con-
servation materials. Subsequently, the study is submitted to the Directorate of 
Conservation, which belongs to the Ministry of Culture, and after its approval, with 
improvements if necessary, the conservation works set out. According to the needs of 
each artifact, the work is held either in the monastery, or it moves to the fully 
equipped laboratory of our Service in Thessaloniki. 

The first step of a typical kind of conservation concerns the documentation of 
the current condition: the artifacts are photographed and the decoration as well as the 
whole damages is registered. The lighter kind of restoration in some of them includes 
only the surface’s cleaning with a mechanical way (namely by using dremel rotary 
tools and lancing devices) or a chemical way (by using solvents). Two luxury objects 
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of Vatopedi enjoyed such a treatment: the famous Venetian crystal reliquary dated in 
the late 14th c., and the "jasper", a chalice also dated in the second half of the 14th c. 
Due to their good state of preservation, since they were never not used daily, all  that 
was required was a soft surface cleaning, in order to be presented in the two exhibi-
tions in Thessaloniki and Paris.  

Another object, which was conventionally known as the "shield of St Mercu-
rios", and is stored in Pantokrator, had much more surface dirt, making its documen-
tation and dating a tricky task. When we revealed the original state of the object, we 
realized that it was a part of a reliquary and it was dated in the 13th-14th c. This object 
was presented for the very first time in the Paris exhibition.  

An 18th c. reliquary stored in Iviron is one more example with extended cover-
ing of dirt. After the cleaning of its surface the iconography was revealed, and the 
reliquary was replaced in the sacristy. 

Some most complicated procedure of restoration was held for another group of 
artworks, namely the wood-carved crosses of several sizes, covered by gilded revet-
ment. Some of these crosses needed time-consuming restoration due to their compos-
ite construction by wood and metal. When it was necessary, the wood core was 
detached by the metallic revetment. The different elements were restored and cleaned 
separately, while to some certain fixing problems was given more attention by using 
absolutely compatible and reversible materials.  

A group of wood-carved crosses with revetments, actually the largest on Athos, 
dated from the 16th until  the 19th c., is stored in Iviron monastery. Around 80 of them 
were restored from 2005 until  to 2008. Firstly, the metalli c elements were detached 
from the wooden core; the wooden and metallic parts were diligently cleaned, since 
the dirt covered the pierced parts; finally they were re-fixed in the original position 
on the wooden core.  

 The so called cross of "Constantine the Great", one of the most venerated li-
turgical objects of Vatopedi, stands behind the holy altar of the catholicon. Its restora-
tion and conservation was carried out in the 2008.  

 The wooden core of the cross is covered by gilded silver revetment. Initially, 
the current state of the cross was drawn in detail from both sides, all the parts of the 
revetment were numbered and then they were detached, Afterwards, they were 
cleaned mechanically and chemically by using mild solvent. The fissures were sol-
dered by cyanoacrylate resins, while in the same time the wooden core was disin-
fected. After that, the parts of the metallic revetment were re-fixed on the wooden 
core and a layer of varnish was applied on the whole revetment. The cross was finally 
re-placed on the altar of the katholikon ( . 

After the end of the restoration, the archaeological and historical study con-
cluded that the "cross of Constantine the Great" was constructed in three successive 
periods: the initial wooden core with the revetments is made in the 15th c. The two 
metallic icons with the Crucifixion and Resurrection were added in the second half of 
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the 17th c. As regards the ten medals with saints and prophets alongside with the radi-
ate decoration in the intersection of the arms, were added between 1833 and 1844 
thanks to the donation of the archimandrite Dionysios, as it is attested by contempo-
rary written documents.  

Apart from the luxury objects and the metallic artifacts, the manuscripts stored 
in the libraries of Athos, il luminated or not, comprise a unique orthodox religious and 
secular asset that has to be preserved, restored and disseminated in the modern world.  

The scribal culture was highly estimated on Athos from the time monks first 
settled on the Holy Mountain. There is firm evidence that copying and illuminating 
manuscripts was among the daily activities of several scholar monks from the Byzan-
tine era up to the modern times. Saint Athanasios the Athonite himself, as attested in 
his Vitae, was a skil lful copyist of books, side by side with his main concern to create 
and maintain his monastic house, the Great Lavra. However, the main bulk of the 
manuscripts that are kept today in the monastic libraries was introduced in Athos by 
several scriptoria all  over the Byzantine and the post-Byzantine world. Thus, the 
Athonite book culture is more or less a reflection and depository of the eastern me-
dieval culture, namely Greek, Slavic, Georgian, Wallachian, Moldavian etc.  

It is difficult to say the exact number of the manuscripts, which exist today on 
Athos. As far as the Greek ones are concerned, to restrict ourselves to them, it is es-
timated that more than 15.000 books are recorded as existing on the Holy Mountain, 
which means a little over one quarter of all  the Greek manuscripts in the libraries of 
the whole world; in other words: they overwhelmingly exceed the total of the two 
largest collections in Europe, those of the Biblioteca Vaticana and the Bibliothèque 
nationale de France, which together amount fewer than a thousand. Numerical data 
on the manuscripts of other languages are even more blurred. Needless to say that 
almost every Athonite library suffered systematic acts of plunder, and sustained cer-
tain losses as a result of natural decay, let alone the willing or covert donations or 
sell ing to foreign high ranking dignitaries.  

The preservation of the manuscripts within the Athonite libraries, namely the 
prevention of looting, is preconditioned by systematic documentation and cataloguing 
of the asset of each monastery. Setting aside the premature efforts carried out before 
the late 19th c. by monks-librarians themselves, which were not professional at all, the 
first systematic printed catalogue of the Athonite manuscripts was the one published 
in two volumes in Cambridge by professor Spyridon Lambros, of the Athens Univer-
sity; it was a real opus magnum for the Athonite studies, since it included the manu-
scripts of all the monasteries except Lavra and Vatopedi. The path-breaking 
catalogue of Lambros is stil l today a fundamental tool for the modern scholars. The 
manuscripts of Lavra and Vatopedi were catalogued by Sophronios Eustratiades in 
cooperation with Spyridon Kampanaos and Arcadios respectively.  

The scribal heritage of the Athonite libraries and its systematic preservation, 
restoration and promotion, is one of the main objectives of the Ephorate of Byzantine 
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Antiquities. The huge numbers of the books stored there make the realization of such 
a task looking like a Sisyphean feat. The conservation of every single book, particu-
larly those that were systematically used in the monastic daily li fe, for example dur-
ing the Divine Liturgy, requires several weeks, even months, and the number of the 
specialized conservators is restricted.  

For this presentation, we will  confine ourselves to a mere account of the works 
carried out the last few years. During 2010 and 2015 twelve manuscripts were re-
stored by the Ephorate of Antiquities of Chalkidiki and Mount Athos. They are two 
illuminated manuscripts of Vatopedi and ten without illuminations stored in the li-
braries of Iviron, Pantocrator, Saint Paul and Xenofontos monasteries. The criteria 
prevailed for the selection of those books were their artistic value and their dating, 
alongside with the nature of the wear and tear they suffered from. The most common 
damage of the paper books was the partial loss of their body, because of the activity 
of woodeating insects; as for the parchment books, they suffered by the shrinking of 
their pages due to variation of the humidity levels and the poor state of preservation 
of their binding. Humidity was also responsible for the development of fungi and the 
oxidation of the ink. Stains from the drops of melted wax and the human touch pro-
voked dirt and fissures, almost in every single page.  

The most meticulous and diligent works had to be done to the two unique illu-
minated manuscripts of Vatopedi. The first one was the parchment book no 655, 
which contains a text of the 2nd c. AD, the Geography of Claudius Ptolemy; the codex 
was created in the turn from the 13th to the 14th century, and it is adorned by 42 char-
ters of Europe, Asia and Africa, depicting with extraordinary precision geophysical 
features and names of several places. The second book of Vatopedi is the famous 
parchment manuscript no. 602, which contains the Octateuch, a text of the Old Tes-
tament, survived in only 12 Byzantine copies all  over the world, and it is illustrated 
with 162 illuminations. In all probability, it was created in an imperial scriptorium, 
and it reflects the classicistic memories of the 10th c. Constantinopolitan book produc-
tion. The rest ten manuscripts that were restored were not illuminated, however, they 
were not less important for their paleographical, philological and bibliological fea-
tures.  

The normal procedure of the restoration of the books included at a first level: 
the removal to the Laboratory of Conservation of Parchment and Paper in Thessalo-
niki, the detailed photographing, the release of the existing binding, by removing the 
wooden boards containing the body of the book, and the dismantling of the stiches 
that hold the folios.  

Some selected samples of ink were chemically analyzed, in order to trace their 
composition and the degree of solubility for the cases needing a limited and partially 
wet cleaning. And we are saying ‘ limited and partially’ , because the surface dirt of 
the folia were cleaned mainly mechanically , with brushes, special erasers, and surgi-
cal instruments. The folia that had lost part of the parchment and the paper were 
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completed by new material of similar thickness, while the fissures were restituted. 
The original and the modern materials were connected by using methylcellulose glue 
for paper and sturgeon glue for parchment, through constant pressing. Following the 
restoring of the damages, the folia were reformulated and they were stitched using 
linen thread and the whole conservation ended with a modern binding imitating the 
byzantine one. Each one of the miniatures was protected by a free piece of thin poly-
ester sheet, in order to avoid the scaling of the painted surface. For the binding boards 
it was used laminated sea wood enveloped with leather; the same leather was used for 
the tresses attached to the metal buckles made of silver alloy, so as to keep the book 
firmly closed, when not in use. All  stages of the conservation and restoration were 
documented in photographs and video.  

In the field of promotion of the restoration works, we will confine ourselves in 
two major exhibitions with Byzantine and post-Byzantine artworks form Athos, or-
ganized, the first in Thessaloniki in 1997 and the second in Paris in 2009; for both of 
them attendance by the public exceeded all expectations. The very fact of the exhibi-
tions was unique, for women had the possibili ty of seeing at first hand these Byzan-
tine treasures, given that Mt Athos forbids entrance to females.  

The first exhibition in Thessaloniki was the largest one undertaking for Greece 
to that date, as well as one of the largest worldwide. It was simultaneously the most 
important event in the celebration of Thessaloniki as Cultural Capital of Europe 1997, 
as well as an exhibition of rare international scope and interest. The Holy Community 
of Mount Athos, the Museum of Byzantine Culture, and the Organization "Thessalo-
niki-Cultural Capital 1997" collaborated on its realization. For the first time around 
1.700 artworks, unique treasures of Byzantine and post-Byzantine religious and secu-
lar art emerged from the mountain for public exhibition in the Museum of Byzantine 
Culture. This justified the enormous worldwide interest in the exhibition. The exhibi-
tion extended throughout nearly the entire surface of the museum, which was at that 
time gradually beginning operation, and artworks encompassed large and multi-level 
thematic groups which presented Athos as a historical, monastic, religious-spiritual, 
artistic, and environmental entity. The exhibits represented all forms of art (painting, 
the minor arts, sculpture, manuscripts, and embroidery) of the highest artistic quality 
and unique historical value. At the same time, objects related to everyday monastic 
li fe presented Athonite continuity from the Byzantine to the post-Byzantine era. 

The exhibition "Le Mont Athos et l’Empire byzantin. Trésors de la Sainte 
Montagne", held in Paris, 2009, was another tribute to the Holy Mountain. The exhi-
bition’s goal was on the one hand to present to an international audience some of the 
most valuable and unique creations of Orthodox Byzantine art stored in the monastic 
state of Athos and traveling abroad for the first time, and on the other hand to illumi-
nate basic aspects of spiritual and intellectual li fe in the Byzantine Empire. In addi-
tion, it aimed to present the continuous and close bonds between the empire and the 
Mount Athos, and to highlight the latter’s historic role in the religious tradition and 
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medieval Byzantine features, and abil ity to preserve and demonstrate in living fash-
ion the presence of Byzantium among Orthodox peoples in its cultural sphere so 
many centuries after its collapse. The exhibition featured 180 exhibits, including 
unique works of painting, embroidery, and the minor arts as well as important manu-
scripts and religious and Byzantine administrative documents. 

The exhibition experienced an enthusiastic response from the public. It was an 
initiative of the Greek Ministry of Foreign Affairs, with the consent of the Holy 
Community of Athos, and was implemented by the Hellenic Ministry of Culture in 
collaboration with the Petit Palais – Musée des Beaux Arts de la Vil le de Paris. Re-
sponsibility for the overall  organization on the part of the Ministry of Culture was 
given to the Ephorate of Antiquities of Chalkidiki and Mount Athos, which prepared 
the museological study and closely cooperated with the Museum of Byzantine Cul-
ture in Thessaloniki on the museographic study, design, and installation. 

To sum-up; Mt Athos has been from its founding down to the present a main 
point of reference with religious, cultural, and artistic dimensions for Orthodoxy as 
well  as the entire Christian world. The Greek State, realizing its responsibil ity for the 
restoration, the preservation and the promotion of the treasures of this monastic mi-
cro-world, takes every possible initiative in researching, preserving and disseminating 
them to the whole world.  

 
 

Jacek Chrząszczewski 
 

Ochrona i restauracja dziedzictwa kultur owego Wieliczki w latach  
1976-2017 

 
I . Prawne formy ochrony podziemnych i naziemnych zabytków Wieliczki 

Wieliczka stanowi specyficzny zespół urbanistyczno-górniczy, w którym 
ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty położone zarówno na, jak i pod ziemią. 
W 1976 r. do krajowego rejestru zabytków wpisano historyczną kopalnię soli w 
Wieliczce [1], w r. 1978 trafi ła ona na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w 
1994 r. została uznana za pomnik historii [2]. Z jej naziemnych części wpisano do 
rejestru zabytków nadszybia "Górsko" i "Regis", a także zespół Zamku Żupnego, 
użytkowany przez Muzeum Żup Krakowskich [3]. W r. 2013 Komitet Światowego 
Dziedzictwa rozszerzył wpis wielickiej kopalni o Zamek Żupny w Wieliczce i 
kopalnię soli w Bochni, które odtąd wspólnie figurują na liście UNESCO jako 
"Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni" [4]. 

Z kolei "zabytkowy zespół urbanistyczny historycznego miasta Wieliczki" 
został wpisany do rejestru zabytków w 1977 r. W decyzji wpisowej wyznaczono 
strefę A – bezpośredniej ochrony historycznego centrum i strefę B – ochrony pośredniej 
jego otoczenia. Strefy te skopiowano w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego jako K1 i K2. Dodano do nich jeszcze strefę K3 – ekspozycji 
zabytkowego zespołu urbanistycznego, strefę PP – ochrony przestrzeni historycznego 
zespołu miasta i strefę nadzoru archeologicznego. W planie wymieniono 37 obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków i 65 ujętych w gminnej ewidencji zabytków [5]. 

 
II . Wybrane inwestycje przeprowadzone w Wieliczce pod nadzorem 

konserwatorskim 
Dramatycznym wydarzeniem ukazującym wpływ kopalni na miasto był wyciek 

wody do porzeczni "Mina" na IV poziomie Kopalni Soli  "Wieliczka" w 1992 r. Do 
podziemnego chodnika zaczęła wlewać się z dużą prędkością gęsta maź wodna, 
zalewając niższe poziomy kopalni i zagrażając ich wyługowaniem [6, s. 19-20] [7]. 
W ogrodzie klasztornym oo. Franciszkanów-Reformatów powstał lej sufozyjny i 
li czne szczeliny w gruncie, zawali ł się mur klasztorny, obniżyły i uległy wygięciu 
sąsiednie tory kolejowe. Na sklepieniach i ścianach klasztoru oraz 47 pobliskich 
budynkach pojawiły się rysy i pęknięcia, uszkodzony został kolektor ściekowy, 
lokalna sieć gazowa i wodociągowa. Po intensywnej akcji ratunkowej zredukowano 
niekontrolowany wyciek, w 2007 r. jego wypływ został całkowicie zamknięty, a w r. 
2013 zasypano ostatni odcinek tej poprzeczni. 

Na powierzchni toczyła się walka o uratowanie zespołu klasztornego oo. 
Franciszkanów-Reformatów. W r. 1992 wokół klasztoru przeprowadzono badania 
geologiczne, hydrologiczne i grawimetryczne. Szczeliny w gruncie wypełniono 
zaczynem iniekcyjno-uszczelniającym, hamując przemieszczanie się mas ziemnych 
po zboczu. W klasztorze założono punkty pomiarowe odkształceń ścian, sklepień i 
posadzek oraz wykonano odkrywki fundamentów. Podstemplowano pomieszczenia 
od piwnic aż do II  piętra. Podziemne części ścian usztywniono dwustronnie tarczami 
żelbetowymi. W 1994 r. klasztor opięto od zewnątrz żelbetową konstrukcją słupowo-
ryglową [8, s. 7-46]. Równocześnie prowadzono w tym zespole prace konserwatorskie i 
restauratorskie. W latach 1990-1992 restaurowano słynący cudami obraz Matki 
Boskiej Łaskawej Księżnej Wieliczki z 1. poł. XVII  w. lub – jak stwierdzono na 
podstawie badań fizycznych w świetle ultrafioletowym – autorstwa A. Dąbskiego z 
1678 r. Badania chemiczne i petrograficzne wykazały, że obraz został namalowany w 
technice temperowej z podmalówką (czerwień organiczna, indygo, biel ołowiowa z 
ugrem) na zaprawie kredowo-klejowej barwionej czerwienią żelazową, na 
podobraziu, które tworzy płyta z piaskowca wapnistego, znanego z kamieniołomów 
okolic Myślenic i Bochni [9]. Przed uroczystością koronacji tego obrazu koronami 
papieskimi w r. 1995 uporządkowano teren wokół klasztoru. W 2000 r. zbudowano 
przy nim kopię kaplicy Porcjunkuli  z Asyżu. W r. 2004 przeprowadzono remont 
więźby dachowej i wymianę dachówki. W 2006 r. odbudowano mur po południowej i 
wschodniej stronie założenia. W latach 2008-2009 wyremontowano dziedziniec zachodni, 
konserwując pomniki, kaplice ze stacjami Męki Pańskiej oraz polichromowane 
płaskorzeźby w szczytach kościoła. W latach 2009-2010 wykonano remont ścian 
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frontowej, północnej i wschodniej świątyni. W 2013 r. ukończono restaurację rzeźb 
św. Jacka Odrowąża i św. Antoniego Padewskiego na postumentach przed 
północnym wejściem do klasztoru. Obecnie rozważana jest idea rekonstrukcji  ogrodu 
klasztornego na podstawie zachowanych planów archiwalnych [10, s. 151-171]. 

Jedną z najciekawszych inwestycji górniczo-konserwatorskich w podziemiach 
Wieliczki była translokacja drewnianej kaplicy Św. Jana z 1859 r., znajdującej się 
pierwotnie w komorze Lipowiec, na I poziomie kopalni (64 m pod ziemią). Stan 
kaplicy stale się pogarszał na skutek zaciskania się górotworu i wysokiego 
zawilgocenia [11]. Dlatego w 2004 r. przeniesiono ją w częściach na poziom III  (135 m 
pod ziemią) i po pracach konserwatorskich zmontowano w uprzednio przygotowanej 
przez górników komorze III/141. W myśl zasady "ocalić i pokazać światu", jaka 
przyświecała temu przedsięwzięciu, kaplica stała się jednym z punktów trasy 
turystycznej i miejscem odprawiania nabożeństw [12]. 

Tymczasem na powierzchni ziemi rozpoczęto wyburzenia, przebudowy i 
adaptacje niewpisanych do rejestru zabytków budowli i budynków przemysłowych 
kopalni. W latach 2005-2008 z krajobrazu zachodniej części Wieliczki zniknęły 2 
wiadukty, nasypy i tory kolejowe, budynki garaży, straży pożarnej, kotłowni, 
elektrowni, oczyszczalni, warzelni I, magazyn soli i sody, sprężarkownia, 2 chłodnie 
kominowe i 100-metrowej wysokości komin. Z pogromu ocalała południowa pierzeja 
kopalni od strony ul. Dembowskiego, duża warzelnia II  z 1913 r. oraz budynki przy 
szybie Kingi. W latach 2006-2007 dawną lokomotywownię z 1898 r. adaptowano na 
pracownie artystów i galerię rzeźby solnej. W r. 2007 zbudowano dla turystów 
nadwieszone przejście między nadszybiem szybu Kinga z 1867 r. a młynem solnym z 
1938 r. W r. 2008 budynki warsztatu mechanicznego i kuźni adaptowano na funkcję 
biurową. W latach 2009-2010 młyn solny przebudowano na potrzeby administracyjno-
biurowo-socjalne kopalni i uzdrowiska. 

Przez wiele lat toczyła się walka o zachowanie dawnego budynku kadry z 1896 
r. i budynku stołówki z 1921 r. Kopalnia chciała je wyburzyć, a konserwator bronił 
tych najstarszych obiektów przy bramie wjazdowej do kopalni, tworzących 
historyczną pierzeję jej zespołu od strony ul. Matejki. Dopiero w r. 2011 budynki te 
zostały wzmocnione konstrukcyjnie, wymieniono ich więźbę dachową, odtworzono 
pokrycie z dachówki, uczytelniono ramową artykulację elewacji i przywrócono 
dawny układ, podziały i kolorystykę okien. 

Inaczej wyglądała przebudowa dawnych Łazienek Salinarnych na hotel "Grand 
Sal". Budynek łaźni został zaprojektowany w r. 1899 w duchu późnego historyzmu z 
elementami modernistycznymi przez krakowskiego architekta W. Ekielskiego i 
wzniesiony w ówczesnym parku Cesarzowej Elżbiety (dziś św. Kingi) w latach 1906-
1908 [13, s. 66-68]. Po II  wojnie światowej utracił swą malowniczą formę, stając się 
prostym "barakiem" o ścianach przesiąkniętych solą. Dlatego nie został wpisany do 
rejestru zabytków, a jego położenie w strefie pośredniej ochrony układu 
urbanistycznego dawało możliwość wymiany zabudowy. W oparciu o zachowane 
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plany i fotografie archiwalne odtworzono jego bryłę zewnętrzną, przeznaczając 
wnętrze na 4-gwiazdkowy hotel, otwarty w 2009 r., rozbudowany w latach 2014-
2016 o nowe skrzydło, połączone z nim przewiązką. 

Wraz z budową hotelu została przeprowadzona rewaloryzacja parku św. Kingi, 
założonego ok. 1873 r. przy domach urzędników salinarnych [13, s. 60]. W tym 
parku krajobrazowym, zaniedbanym po II  wojnie światowej, dokonano po r. 2005 
korekty zieleni wysokiej i niskiej, skarp, przebiegu i nawierzchni ścieżek, ustawiono 
stylowe ławki i latarnie, posadzono żywopłoty bukszpanowe, zasiano trawę, 
zrekonstruowano altanę ogrodową, wprowadzono rzeźby i fontannę. Na nasypie 
został odtworzony fragment toru kolejowego, wyremontowano wiadukt i pod 
zrekonstruowanym semaforem postawiono lokomotywę. W 2014 r. na północ od 
parku zbudowano z drewna modrzewiowego i tarniny tężnie solankowe, przypominające 
formą gród z ponad 20-metrowej wysokości wieżą widokową. Stanowi ona 
wertykalną kompensatę dla sylwety miasta za rozebrane chłodnie kominowe. 

Ozdobą centrum Wieliczki jest neogotycki gmach dawnej Szkoły Górniczej i 
Muzeum Salinarnego, zwany Sztygarówką. Został wzniesiony w r. 1898 wg projektu 
lwowskiego architekta T. Mostowskiego dla uczczenia 50-lecia panowania cesarza 
Franciszka Józefa I [14, s. 160]. Od 1999 r. budynek jest siedzibą Starostwa 
Powiatowego w Wieliczce, które zmodernizowało w nim instalacje elektryczną i 
teletechniczną, rozbudowało sieć komputerową i doprowadziło klimatyzację do 
części pomieszczeń. W r. 2009 naprawiono w budynku więźbę dachową, pokryto 
dach dachówką i zrekonstruowano okna. Podczas remontu reprezentacyjnej auli na I 
piętrze odkryto na ścianach pozostałości malowanych kotar w kolorze czerwieni 
kadmowej. Jednak ze względu na ograniczenia finansowe odrestaurowano w tym 
wnętrzu tylko fasety i plafon. 

Naprzeciw Sztygarówki stoją połączone budynki Magistratu i Odwachu, 
zbudowane w XIX w. na miejscu kościoła św. Ducha i szpitala górniczego z XIV w. 
W ciągu wieków wielokrotnie je przebudowywano [15, s. 61-63]. W latach 90. XX w. 
prowadzono tam badania architektoniczne i konserwatorskie. W r. 1997 adaptowano 
mieszczące się w Magistracie kino na salę posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. W 
latach 2008-2009 adaptowano w Odwachu dawne pomieszczenia Powiatowego 
Urzędu Pracy na potrzeby UMiG. Zdemontowano umieszczoną w nim stację trafo, 
zastępując ją nową, ukrytą pod ziemią. Podczas remontu elewacji zróżnicowano 
kolorystykę klasycystycznego Odwachu i neogotyckiego Magistratu. W Magistracie 
wymieniono wtórne zewnętrzne drzwi wejściowe na stylowe, wzorowane na 
neogotyckich drzwiach w gabinecie burmistrza. Na krenelażu wieńczącym Magistrat 
umieszczono w eksponowanym miejscu tradycyjny herb Wieliczki, stosowany od 
XIV w. do dziś, z godłem przedstawiającym dwustronny młot (posult) i 2 kilofy 
(kogutki). Od strony Plant Zamkowych zrekonstruowano herb miejski z lat 1800-1938, z 
orłem w koronie, z prostokątną tarczą z krzyżem na piersi, owalną tarczą z herbem 
Lubomirskich Szreniawa na ogonie, trzymającym w szponach narzędzia górnicze i wagę 
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[16, s. 77-104]. Jako wzór do odtworzenia herbów posłużyły rysunki M. Seykotty z ok. 
1860 r. z manuskryptu. "Rękopisy do dziejów Wieliczki" [17, k. 33 i 35]. 

Nad Magistratem i Odwachem wznosi się Zamek Żupny, założony w kon. XIII  w., 
potem wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. W jego skład wchodzą Zamek 
Środkowy, Północny i Południowy, baszta z XIV w., fundamenty kuchni żupnej z w. 
XV oraz relikty muru obronnego i szybu górniczego z XIII  w. [18, s. 26] [19]. W r. 1992 
konserwowano elementy kamieniarskie elewacji, wymieniano instalacje i nawierzchnię 
dziedzińców. W latach 1993-1994 remontowano budynek południowy i porządkowano 
Ogród Żupny. W r. 1995 wzmacniano relikty muru obronnego i konserwowano basztę. 
Ok. 1999 r. przeprowadzono badania archeologiczne i uporządkowano "międzymurze". 
W latach 2001-2002 konserwowano "Mur Saski" i wymieniono dachówkę na 
budynkach. W 2004 r. naprawiano mur oporowy kuchni. W latach 2007-2008 
remontowano elewacje budynku północnego i południowego, mur między budynkiem 
północnym a basztą oraz mur z bramami we wschodniej części zespołu, a także 
dostosowano pomieszczenia w budynku południowym do potrzeb "Restauracji 
Królewskiej". W latach 2009-2010 wyremontowano elewacje budynku środkowego, 
elewacje baszty i muru zachodniego oraz wykonano iluminację zespołu. 

Po drugiej stronie ul. Zamkowej stoi kościół parafialny pw. św. Klemensa, 
sięgający początkami XIV w. Pierwotnie gotycki, rozebrany po trzęsieniu ziemi w r. 
1786, z pozostawieniem prezbiterium, XVII-wiecznej kaplicy Morsztynów, wolno 
stojącej dzwonnicy z 1685 r. i plebanii, a następnie odbudowany w latach 1804-1805 
w stylu klasycystycznym, z wieżą z ok. 1888 r. [20, s. 29-116]. W latach 1991-1992 
remontowano w nim kaplicę Morsztynów. W 1996 r. wzniesiono ogrodzenie między 
dawnym cmentarzem kościelnym a plebanią. W r. 1997 wyremontowano plebanię. 
Przeprowadzono wycinki drzew w otoczeniu kościoła. W 1999 r. założono w 
świątyni ogrzewanie podłogowe, naprawiono szkody górnicze i konserwowano 
rzeźby grupy Ukrzyżowania z ołtarza bocznego. W r. 2000 restaurowano tynki 
dzwonnicy. W latach 2001-2003 konserwowano epitafia, drzwi, ołtarze i obraz św. 
Kingi. W 2003 r. starą plebanię adaptowano na bank. W r. 2004 odrestaurowano 
obraz św. Klemensa. W latach 2007-2009 konserwano ruchome wyposażenie, portal i 
drzwi zejścia do krypty pod kaplicą Morsztynów oraz polichromie. Wykonano 
remont elewacji kościoła z przywróceniem dawnej kolorystyki i renowację bramy 
wejścia głównego. W latach 2009-2010 przystosowano kryptę pod kaplicą Morsztynów 
dla ekspozycji złotnictwa ze skarbca kościelnego, m.in. gotyckiej monstrancji z 
1490 r. W latach 2011-2013 konserwowano cenny tryptyk z ok. 1600 r. ze sceną 
Ukrzyżowania, a w r. 2014 ukończono remont wnętrza kaplicy Morsztynów. 

Na zachód od kościoła wznosi się nadszybie szybu Regis. Szyb ten został 
zgłębiony ok. 1334 r. i jest najstarszym zachowanym w Wieliczce. Jego nadszybia w 
ciągu wieków ulegały przebudowom. Obecne wzniesiono w latach 1860-1861 wg 
projektu inż. K. Dekera i przebudowano w r. 1892 i w latach 1911-1912. Po 1954 r. 
utraciło wieżę wyciągową [21, s. 125-127], którą zrekonstruowano w r. 2012, 
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przywracając ten górniczy akcent w centrum Wieliczki. Inwestycja była związana z 
projektem "Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli  Wieliczka" o wartości 
55 929 055 zł, współfinansowanym przez Unię Europejską. W latach 2009-2012 w 
ramach tego projektu odrestaurowano elewacje i przystosowano wnętrze nadszybia 
do obsługi turystów, którym udostępniono kolejnych 21 uratowanych wyrobisk 
podziemnych, położonych poza trasą turystyczną [22, s. 57-71]. 

Gmina prowadziła w tym czasie projekt "Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, 
skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka", rozdzielając kanalizację sanitarną i 
burzową i budując nową infrastrukturę pod ulicami, które otrzymały nawierzchnię z 
kostki porfirowej o układzie wachlarzowym. Podczas przebudowy Rynku Górnego w r. 
2009 archeolodzy odkryli  m.in. "skarb wielicki"  w postaci 3 kóp groszy praskich z XIV 
w., ukrytych w glinianym naczyniu, a także: łyżki, noże, klucze, guziki, buty, medaliki , 
kafle, fajki, lampki, resztki beczek, drewnianych budynków, rurociągu i bruku [23]. 

W latach 2009-2013 kopalnia zabezpieczyła górniczo ponad 30 podziemnych 
komór i przebudowała ponad 50 wyrobisk chodnikowych: podłużni, poprzeczni, 
chodników i pochylni [24, s. 3]. Uszczelniła szyb i wyremontowała nadszybie szybu 
"Górsko" z 1896 r. [25, s. 37-42]. W 2010 r. adaptowana Stajnie Gór Wschodnich, a w 
r. 2013 także komory Smok i Boczkowskiego dla potrzeb podziemnego uzdrowiska. W 
r. 2014 urządziła w komorach Kazanów i Lill  Górna ekspozycje multimedialne oraz 
kino 5D. W tym samym roku w należącej do Muzeum Żup Krakowskich komorze 
Aleksandrowice II  otwarto nowoczesną kaplicę Św. Jana Pawła II . 

 
I I I . Aspekt prawny robót górniczych w kopalni wpisanej do rejestru 

zabytków 
Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót 

górniczych w zabytkowych kopalniach i podziemnych muzeach w Polsce są wydawane 
na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, której przepisy 
odnoszą się do robót budowlanych na powierzchni ziemi [26, art. 36 ust. 1 pkt 1]. Pod 
ziemią nie obowiązuje jednak prawo budowlane, lecz ustawa – Prawo geologiczne i 
górnicze, która nie zawiera pojęcia "historyczne wyrobisko górnicze" i traktuje je tak 
samo jak inne wyrobiska górnicze [27, art. 6 ust. 1 pkt 17]. Należy rozważyć 
wprowadzenie definicji takiego pojęcia w obu wyżej wymienionych ustawach i określić 
odrębny sposób postępowania z tymi specyficznymi zabytkami podziemnymi. 
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Nikolaos Siomkos 
 

Mount Athos: Restoration, Preservation and Promotion of Orth odox Reli-
gious Her itage; the Case of Wall-Paintings 

 
During the last years, the Ephorate of Antiquities of Chalkidike and Mount Athos, 

which is the Regional Archaeological Service of the Hellenic Ministry of Culture and 
Sports, took care of a fairly large number of monuments on Mount Athos that needed 
immediate and substantial conservation. Among the restoration works undertaken in 
several Athonite monasteries are the ones in the Dormition cathedral (Protaton) at 
Karyes, in the refectory of the Great Lavra Monastery, in the katholicon of Dochi-
ariou, on the east wall of the exonarthex of the katholikon in the Vatopedi Monastery, 
in the chapel of St. John the Theologian in the Cell  of Agios Prokopios of Vatopedi, 
in the NW corner compartment of the Iviron katholikon, in the church of the Dor-
mition of the Virgin of Zographou Monastery. The criteria behind the choice of these 
monuments were their state of preservation at that time, as well  as the priorities set by 
the monasteries themselves. Through the above mentioned examples, we are aiming 
to present the procedures followed during the preparation of a conservation study, as 
well  as to point out the restoration problems encountered during the works.  

According to the procedures, each project is implemented on the basis of a conserva-
tion study approved by the Central Archaeological Council  of the Ministry of Culture. 
Special care was given for the Protaton frescoes, which is one of the most significant 
ensembles of monumental painting on Mount Athos. The Ephorate prepared a detailed 
record of their state of preservation, which was the base for the creation of an exhaustive 
database. With the help of a lifting machine, which reaches the height of 8 meters, the 
problems were recorded on transparent undisturbed plastic surfaces, placed on each rep-
resentation separately. The conservators after drawing on it the contours of the figures 
and the basic elements of the iconographic theme on a 1:1 scale, then they marked with 
exhaustive attention the restoration problems using each time a different color. This 
enormous work, which concerns 361 different representations painted on 700 square me-
ters, was saved and edited in digital format for further use. 

This process created a complete database. Each representation has a separate re-
cord with a key containing all the necessary information: the subject of each repre-
sentation, its photo, its exact location on the ground plan and the section of the 
church, and a record for each restoration problem. The database is completed by an 
index of the iconographic program, which corresponds to the serial number of each 
representation. The numbering of each representation begins from the upper zone of 
the east wall in the central aisle and continues clockwise to the lower zone. Same 
thing happens with the representations in the north and south cross arms, in the 
prothesis and the diakonikon, as well as in the SW and NW corner compartments, 
always from the upper to the lower zone. This database also constituted the basis of 
the Conservation Study Volume, issued by our Ephorate in 2009. 
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In other cases, like the frescoes on the dome of the katholikon of Dochiariou 
Monastery, it was adopted a slightly different procedure. The archaeological docu-
mentation was followed by the architectural design of the interior of the dome occa-
sionally supported by the use of a total station. Plan, sections and the development of 
the dome were designed in digital format, which allowed creating multiple impres-
sions on a scale. Inside the representations’  frames, that were designed with great 
precision, were projected the contours and the main details of each subject with faith-
ful accuracy. In this way, it was available for the restorer to have a stable basis on 
which he could record his remarks on the frescoes’  state of preservation. In the case 
of the frescoes of the Dochiariou monastery's dome, the pathology was analyzed in 3 
different layers. In the first, were recorded the cracks, color losses and detachments 
from the substrate, in the second one the flakes and the newer mortars, while in the 
third one the repairs and the loss of substrate. 

The description of the pathology was done separately for each representation, 
while restoration proposals were grouped and analyzed in the study, according to 
each iconographic zone. This separation was not accidental and was due to the fact 
that the above areas define also the damage categories by zone. Finally, with the cal-
culation of the required time for the restoration of each representation, it was calcu-
lated the financial requirements of the project. 

As we mentioned above, the works of restoration are hierarchized and gendered 
by the state of preservation of the monuments at the time, as well  as by the priorities 
set by the monasteries themselves. Even if the conservation of the wall-paintings of 
Dochiariou katholikon is part of a wider program, the decision to start the restoration 
work from the dome decoration was the result of many factors. Apart from the fact 
that a more general rule of restoration foresees that the works should start from the 
higher points, the frescoes of the dome were also facing particular problems in rela-
tion to the rest of the katholikon. Saint Mark’s representation on the pendentive of the 
dome presented a large scale detachment from the substrate, which was visible to the 
naked eye from the ground of the katholikon, and needed immediate restoration. Fur-
thermore, in unknown time, a part of the Saint Mandylion representation and part of 
the wider area of the angel at the top of the northern arc had collapsed. 

The installation of the scaffolding is a necessary step for the better approach of a 
decoration. Although the above work is generally considered to be self-evident, the 
installation of scaffolding is of particular importance on Mount Athos, as the 
churches must maintain their function in everyday Liturgy. In the case of the monas-
tery of Dochiariou monastery, particular attention was paid to the solid installation of 
scaffolding, as it had to cover a height of over 20 meters and to ensure the safe use of 
many persons who had to work simultaneously. During its construction at the height 
of the dome, autonomous levels of work were created, one for each iconographic 
zone. This distinction helped, on the one hand, to better coping with the restoration 
problems of each zone, and on the other hand, to have the best possible photo docu-
mentation before, during and after the restoration works. 
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The wall-paintings present normally several substantial problems (detachment 
and loss of substrate, cracks, newer mortars, overlay, color loss, flaking, foreign de-
posits such as dust, soot, dirt). During the work carried out for example in the dome 
of Dochiariou catholicon, we mention first the fixing of the substrate, mainly in the 
area of the Evangelists, where detachment from the substrate was observed. The first 
concern was, of course, the securing of the detached sections with cloth. Subse-
quently, the substrate was consolidated with injection material. A particular problem 
was the area between the representation of the evangelist Matthew and Saint Mandy-
lion, as it was observed a severe detachment from the masonry. In the above area, it 
was considered necessary to detach it first as sealing and cleaning work had to be car-
ried out on the back surface of the substrate. 

Completion of some lost parts on Saint Mandylion’s representation and the angel 
in the northern arc was vital, as well as the filling of the cracks that appeared between 
the Heavenly Forces (Angels) and the Prophets, and the ones in the zone of the Evan-
gelists. It is also worth mentioning the case of the frescoes of the St. John the Theo-
logian chapel in the Cell of Agios Prokopios, dated in 1537 and attributed to painter 
Antonios. In this decoration before any other restoration work it was also necessary 
to remove the newer cement mortars, which were used in the past to fill the cracks. 

The removal of the over-paintings in the dome was limited to the background of 
the inscription around the Pantocrator, and the ground of the Heavenly Forces (An-
gels). In other cases, as in the northwestern part of the katholikon of the Iviron mon-
astery, the wall-painting of the 16th century were heavily over-painted in 1842 and in 
the early 20th century. During the research for existing surviving areas, it was found 
that the initial 16th century paintings were not integrally saved underneath. In the 
early 20th century repair works that had followed the devastating earthquake of 1905, 
were responsible for removing the mortars that were in ruinous state and replacing 
them with new ones. These areas were accurately determined and 20th century over-
paintings were partially removed, revealing only the existing initial paintings. 

The chosen method for removing the overlaid sediments, such as dust, soot, pollut-
ants, has been proved safe for the painting surface. The cleaning is done in a chemical 
and mechanical way, although in other cases with particular problems of dirt, like the 
wall -paintings of the Dormition of the Virgin church in the Zografou Monastery, loose 
residual dirt and soot was first removed by vacuum with the help of a soft brush. 

After the consolidation work and the cleaning procedure, it follows the aesthetic resto-
ration of areas with color loss, flaking or even loss of substrate. These interventions are 
always reversible, while in areas with significant loss of color, complete aesthetic restora-
tion is occasionally preferred. However, in the case of the northwestern compartment of 
the Iviron katholikon, it was found that the wall  paintings of the 16th century had been 
washed and scraped during the 1842 over-painting work, in order to achieve thus a better 
adhesion for the new painting. This act had a devastating effect on the painted surface of 
the 16th century, so the aesthetic restoration work was long and meticulous.  
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Undoubtedly, the aim and purpose of restoration works is to preserve the monu-
ments in time by maintaining as much as possible the initial features and the qualities 
of their materials. However, they also offer precious information about the history of 
the monument. Conservation works yield multiple results in iconographic and stylis-
tic terms, allow the identification of some indiscernible scenes, complete to large ex-
tent our understanding on the artists’  work, and provide valuable information on the 
different interventions that monuments have known in the past. 

For example, the over-paintings removal from the frescoes on the eastern wall  of 
the exonartex of Vatopedi katholikon brought to light hidden floral decorative motifs 
at the upper extremity of the wall , which indicate that the initial ceiling was a little 
higher, as well  as a series of representations of the damned at the lower zone of the 
southern part. It appears that these scenes, which were covered in the past due to their 
deterioration, are depicting the drunk, the proud, the voluptuous, the unsleeping 
worm, the rattling of the teeth, that means the punishments of the Last Judgment 
scene represented above. As the lower part of these representations is destroyed, we 
can discern the masonry of the wall . It is apparent that here formerly existed an open-
ing, similar to the one remaining open at the southern part of the Saint Nikolaos 
chapel, which was later blocked with bricks and architectural members in second use.  

Through the conservation of the frescoes in the Dochiariou katholikon, which are 
ascribed to Tzortzis, a famous painter who worked with the manners of Cretan art in 
the middle of the 16th century, was possible to better trace the development of his ar-
tistic activity through comparisons with other monuments attributed to him. In the 
course of the conservation work it was also found that the prophets in the north side 
of the dome have been painted by an anonymous artist who also painted other 
Athonite works in the final decades of the 17th century, such as the apse in the refec-
tory of Dochiariou monastery and an icon in Agiou Pavlou Monastery.  

Finally, and most importantly, during the recent restoration works of the wall-
paintings in the Protaton church, traces of letters, indicating the names Eutychios and 
Michael, were revealed at the lower parts of two mil itary saints’  armor. As it is 
widely known, the impressive fresco decoration of the church is ascribed to the leg-
endary painter Manuel Panselinos, whose name is given only in later post-Byzantine 
texts. The revealing of these names, corresponding to the famous painters Michael 
Astrapas and Eutychios, who worked in a large number of monuments during the last 
decade of the 13th century and in the beginning of the 14th century, raises new ques-
tions about the Protaton frescoes, the question of its artists and their dating, given that 
the monument does not preserve any dedicatory inscription. Further research is 
needed and I am sure that a future discussion will be held very soon. 
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Алиева Саадат, Мурсагулиев Муса, Насибли Юнис 
 

Достижения и проблемы в сохранении и пропаганде  
памятников западного региона Азербайджана  

в свете законодательства об охране культурного наследия 
 
Азербайджан, расположенный на перекрестке различных «миров», на про-

тяжении веков привлекал вниманиенародов,отличавшихся своими хозяйственны-
ми-религиозными ориентациями и оставившими заметный след в историко-
культурном развитиинашей страны.В этом контексте почти год назад с этой три-
буны приходилось говорить о христианской лавре в отрогах Кешикчидага (сере-
дина VI в.), о пещерных кельях и церквах, сооруженных в этих местах на 
протяжении раннего средневековья. Сегодня хотелось бы сказать – в соответствии 
с тематикой данной конференции – о сегодняшнем состоянии и перспективах со-
хранения и пропаганде также некоторых других памятников восточного христи-
анства в западном регионе республики: на территории двух государственных 
историко-культурных заповедников – «Авей» (Газахский район) и «Кешикчи-
даг» (Акстафинский район). 

Охрана и восстановление культурно-исторического наследия – один из 
приоритетов современной политики правительства Азербайджана. Согласно 
распоряжению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 2 августа 
2001 года, на территории страны под охрану государства было взято 6308 истори-
ческих и культурных памятников, среди них 21 памятник архитектурного и 44 па-
мятника всемирного значения. С 2001 года по сегодняшний день обнаружены и 
включены в данный список также охраняемые государством еще 1725 памятни-
ков; на территории страны действуют 27 государственных историко-культурных, 
архитектурных, художественных и этнографических заповедников [1, с.150].  

Государственный историко-культурный заповедник «Авей» площадью 
3613 га охватывает часть нескольких горных хребтов вблизи селения Даш Са-
лахлы Газахского района, сопредельного с Грузией и Арменией. Заповедник 
был создан решением Совета Министров Азербайджанской ССР 22 февраля 
1989 года с целью сохранения и изучения памятников материальной культуры. 
Это пещерные комплекы, хронологически относящихся к периоду палеолита, 
курганы эпохи бронзы, сохранившиеся архитектурные памятники античности и 
раннесредневековья. В результате археологических исследований здесь обнаруже-
ны более 8000 предметов, на территории заповедника на учёте состоят 57 объ-
ектов, из них один – пещера Дамджылы, место обитания первобытного 
человеческого стада – признан памятником мирового значения, 32 памятника – 
республиканского значения. Среди памятников республиканского значения вы-
деляется расположенный на высоте 992,5 м. (инв. № 283) древнеалбанский 
храм, датируемый концом V – началом VI вв.  
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При строительстве круглого в плане храма, относящегося к церквям типа 
«купольная зала», были использованы шлифованные крупные куски скальных 
камней. Хотя портал арочный, проходная часть исполнена в форме прямоуголь-
ника, для освещения интерьера с боковой стороны барабана были установлены 
несколько маленьких окон. Согласно известного исследователя христианских 
архитектурных памятников Азербайджана Д. A. Axундова, храм состоит из зала, 
перекрытого с севера арочным сводом полуцилиндрической формы, куполообраз-
ная крыша также на четырех арочных сводах, время строительства данного храма 
восточного христианства относится к концу V– началу VI вв., что подтверждается 
его архитектурными решениями и способом строительства [2, с.222,224], а также 
деятельностью последнего представителя албанских Аршакидов Вачагана III  (487-
510) по политическому и культурно-религиозному возрождению страны [3, с.71]. 
Фасад храма и его интерьер, с художественно–архитектурной и конструктивной 
точки зрения, были проработаны на достаточно высоком уровне. В экстерьере па-
мятника просматривается характерный укороченный «албанский» крест с элемен-
тами геометрической орнаментации, специалисты датируют такую композицию 
более поздним временем – рубежом VII–VIII вв. схожие имеются и на сопредель-
ных территориях, когда-то относившихся к единому албанскому историко-
культурномукругу [4].  

 

 
Албанский храм «Авей», август 2016 года 

 
Основную часть Кешикчидагского комплекса представляет монастырь 

«Обитель старцев» («Бертубани», основан в 1208-1209 гг.). Часть сохранившихся 
фресок в 90-е годы истекшего века, ввиду слабого контроля приграничных тер-
риторий, были вырезаны и увезены, но здесь мы обязаны отметить, что некото-
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рые «ревнители» древнехристианской культуры успели дорисовать или обвести 
химическими красками многие из оставшихся изображений, чувствительно по-
портив их. Полученные композиции фресок решительным образом не соответ-
ствуют интерьеру этих пещер – они составлены не на основе цельного сюжета, 
а состоят из различных религиозных сцен и образов, расположенных разроз-
ненно, не соблюдены «законы перспективы» [5]. В некоторых местах, остав-
шихся незаполненными, дорисованы изображения крестов, один из которых 
более напоминает крест, характерный традициям русской православной церкви 
[6]. Отмеченное приводит к выводу о масштабах возможных реставрационных 
работ как в храме, так и в монастырском комплексе. 

В обоих заповедных зонах совершенствуются работы по инвентаризации 
недвижимого культурного наследия и археологических памятников, определе-
ние их границ и охранных зон, создание отвечающей современным требовани-
ям информационной базы, уделяется особое внимание научному изучению и 
созданию инфраструктуры в достаточно удаленных друг от друга объектах и 
филиалах заповедников для их использования в туристических целях, отве-
чающих одновременно целям пропаганды знаний о культурном и историческом 
наследии азербайджанского народа.  

Для популяризации историко-культурных заповедников «Кешикчидаг» и 
«Авей» на их территорию постоянно организуются экскурсии и походы учащихся 
общеобразовательных и специализированных школ, вузов и творческих центров 
Акстафинского, Газахского и соседних районов западного региона Азербайджана. 
Результатом являются ставшие традиционным в начале мая ежегодные художест-
венные выставки-конкурсы под названием «"Кешикчидаг" на кончике кистей мо-
лодых художников» в Центре имени Гейдара Алиева в Акстафе, «Исторические 
памятники глазами молодых художников» в Художественной галерее в Газахе, 
издание книг, буклетов, публикации сотрудников заповедников в прессе, их уча-
стие в научно-практических конференциях в республике и за её пределами, видео-
ролики в электронных средствах информации, организация международных 
исследовательских экспедиций на древнейших памятниках. Например, последнее 
по времени подобное мероприятие – совместная экспедиция на Авейдаглетом 
2016 года и плодотворная работа специалистов по палеолитуИнститута Археоло-
гии НАН Азербайджана и Археологического музея Токийского университета.  

Вместе с тем необходимо отметить, что ввиду сравнительно недолгого 
срока после создания обоих заповедников, отсутствия на должном уровне исто-
рико-культурной оценки большей части памятников и необходимого уровня их 
паспортизации, проведение реставрационно-консервационных работ пока нахо-
дится на стадии организационного и финансового планирования. С целью 
системного и масштабного решения подобных задач в масштабах страны, 
предусмотренных госпрограммой, Президент АР 18 декабря 2014 года издал 
Указ о создании при Министерстве культуры и туризма Азербайджанской Рес-
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публики Государственной Службы по охране, развитию и реставрации культур-
ного наследия [7]. Важной составной частью деятельности Службы должны 
стать составление и утверждение обновленного списка взятых под государствен-
ную охранупамятников истории и культуры, подготовка предложений о порядке 
приобретения государством иприведение нормативных документов по реставра-
ции-консервации недвижимых памятников истории и культуры или их отдель-
ных частейв соответствие с международными стандартами.  
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А.В.Алєксанова 
 

Музей як центр мистецтва і культури краю  
(на прикладі Черкаського обласного художнього музею) 

 
Сучасний художній музей має оптимально поєднувати соціальну, культурну, 

традиційну та інноваційну складові діяльності. За останні 4 роки Черкаський облас-
ний художній музей поступово перетворюється у центр культурного спілкування. 
Музей стає цікавим для відвідувачів, популярним місцем для культурного відпо-
чинку молоді. З’явились партнери та друзі музею, коло яких розширюється. 

Заходи музею набирають всеукраїнського та міжнародного розголосу. 
Так, у червні 2012 р. музей у складі делегації Голови Черкаської ОДА на фести-
валі «Наше наследие» у Нью-Йорку презентував творчість художників Шев-
ченкового краю. Виставка відбулась у виставкових залах «The National Arts 
Club». У жовтні 2013 р. мистецьку Черкащину музей представляв у Посольстві 
України в Іспанії, м. Мадрид. У червні 2016 р. музей зустрічав із фотопроектом 
відомого французького фотохудожника Жана Франсуа Клостр. У вересні 

http://oxu.az/culture/145681?fb_comment_id=1072756079482935_1086238944801315#f
http://clio-caucasus.hu-berlin.de/clio-caucasus-ru/wissenschaftliche
http://president.az/documents/decrees
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2016 р. в рамках Міжнародного проекту «Ізраїль – Україні» музей приймав де-
легацію з Ізраїлю. Презентовано виставку робіт художників Ізраїлю, подарова-
них музею «Пейзаж Святої Землі. Ізраїль – Черкасам».  

Музей має досвід організації соціально-мистецьких проектів, спрямованих 
на вирішення окремих проблем суспільства. Такі проекти згуртовують навколо 
себе громаду міста, творчу інтелігенцію, створюють нові комунікації, позитивно 
впливають на імідж музею. З 2010 року відбувається щорічне видання наукового 
музейного альманаху, каталогів фондових колекцій та виставок. Створено дитя-
чий музейний центр ім. Д. Нарбута. Діють науково-освітні програми: «Музей – 
школі», «Музей – дошкільним навчальним закладам», «Мистецькі зустрічі», 
«Дитячі вернісажі», «Мистецтво естетичного сприймання», освітні курси есте-
тичного спрямування для вчителів області.  

У музеї розроблено та видано книжки-розмальовки для дітей. Перша 
створена в жовтні 2015 року, під час реалізації проекту до Всесвітнього Дня па-
ліативної та хоспісної допомоги. За участю дітей, що проходили лікування в 
Черкаському обласному онкологічному диспансері створено та видано книжку-
розмальовку «Диво-звіри». Другу книжку-розмальовку «Рідне місто Черкаси» 
розроблено за участю студентів Черкаського державного бізнес-коледжу під 
час реалізації проекту «Схід ЧЕ». Проект спрямований на підтримку осіб, пе-
реміщених із тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО та 
дітей – героїв АТО. Книжку видано у червні 2016 року. Обидва проекти реалі-
зовано у співпраці з ГО «Українська творча спілка «Три крапки». 

У 2016 році у музеї розроблено дитячу гру «Допоможи друзям», в рамках 
реалізації соціально-мистецького проекту до Всесвітнього Дня паліативної та 
хоспісної допомоги «Паліативна допомога дітям». Казкових героїв для гри на-
малювали діти, що проходили лікування в центрі дитячої онкології та гемато-
логії Черкаського обласного онкологічного диспансеру.  

В музеї проводяться Всеукраїнські мистецьки проекти, у 2009, 2011, 2013, 
2015 роках організовано і проведено Всеукраїнські науково-практичні конференції, 
присвячені проблемам візуальної культури, у форматі яких відбувся фестиваль 
сучасного мистецтва і графічного дизайну.  

Традиційно, в березні кожного року, напередодні Дня народження 
Т.Г. Шевченка проводиться обласна виставка дитячого образотворчого мистецтва 
учнів шкіл естетичного виховання Черкаської області, протягом року – інші 
виставки дитячих робіт художніх шкіл, студій, виставки кращих робіт обласних 
конкурсів, постійно проводяться майстер-класи. Черкаський обласний художній 
музей з 2012 р. організовує заходи культурного відпочинку у вечірній і нічний 
час, а саме: Міжнародна мистецька акція «Ніч у музеї» (відбулось п’ять арт-
проектів); «Славний край козачий» (до Дня українського козацтва), «Кохання 
це…» до Дня Святого Валентина, «Свято Хелоуин» (з 2014 р). 

Постійно проводиться робота з підвищення рівня фахової освіти. Працівники 
музею відвідують лекції, семінари, курси підвищення кваліфікацій в Інституті 
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післядипломної освіти НАКККіМ. Завідуюча відділом науково-освітньої роботи 
А.В. Алєксанова стала учасником семінарських програм та пройшла курси підви-
щення кваліфікацій у межах проекту «ProMuseum: Розвиток ресурсної бази та мо-
дернізація музейної галузі України»: «Створення і промоція музейного продукту: 
практичний досвід та навики тренера» (м. Київ, 2013-2014 рр.); «Презентаційна 
продукція і промоція музею» (м. Київ, 2014-2015 рр.). 

Семінарські програми реалізовано за організації ГО «Український центр 
розвитку музейної справи» та підтримки МФ «Відродження», МБФ «Україна 
3000». Отримані знання використовуються у роботі науковців музею, які впрова-
джують інновації, створюють дитячі інтерактивні проекти, орієнтовані на різну 
вікову аудиторію. 

Черкаський обласний художній музей має відзнаки, головні з них: 
- У 2012 р. директор музею О.Д. Гладун нагороджена дипломом лауреата 

VІІІ Всеукраїнської акції «Музейна подія року», в рамках Програми підтримки 
музейних працівників (2012-2013 рр.), що проводиться ГО «Український центр 
розвитку музейної справи» за підтримки МБФ «Україна 3000».  

- У 2013 р. – ЧОХМ – переможець регіонального етапу Всеукраїнського 
конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів 
України», за якість надання послуг. 

Тому, можна сказати, що сильною стороною музею є створена команда 
однодумців, які прагнуть перетворити музей на центр культури і мистецтва 
краю, на потужний науковий та мистецький осередок.  

Музей активно розвиває співпрацю з громадськими організаціями, благо-
дійними фондами, з багатьма встановлено тісні партнерські відносини. Основні 
партнери: ГО «Українська творча спілка «Три крапки», ГО «Спільнота біженців 
з Донецька та Сходу України», ГО «Центр забезпечення військових в зоні АТО», 
ГО «Самооборона майдану в Черкаській області», Міжнародний фонд «Відро-
дження», Благодійний фонд «Лицем до лиця», Черкаське обласне відділення 
Міжнародного благодійного фонду «Долоньки», Черкаського обласного відді-
лення Української благодійної організації «Мережа ЛЖВ», ГО «Український 
центр розвитку музейної справи», МБФ «Україна 3000», ГО «Книжковий маестро», 
Козацтво Запорозьке у Черкаський області, Черкаське земляцтво «Шевченків край». 

Музей має досвід грантової діяльності. Всі грантові проекти музею реалі-
зовано у співпраці з ГО «Українська творча спілка «Три крапки». За підтримки 
МФ «Відродження» в рамках програми «Громадське здоров’я» реалізовано чо-
тири гранти, спрямовані на розвиток паліативної і хоспісної допомоги в Україні: 
«STOPБІЛЬ – ми маємо право на знеболення», 2012 р.; «Мрію. Вірю. Живу» (за 
напрямком для дітей та молодих людей), 2013 р.; «Кожна мить життя безцін-
на!», 2014 р.; «Країна дитячих надій», 2015 р. 

У межах проекту «ProMuseum: Розвиток ресурсної бази та модернізація 
музейної галузі України» реалізовано соціально-плакатну акцію «Шевченко forever» 
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до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка (лютий-березень 2014 р.), яка прово-
дилась в рамках першої семінарської програми «Створення та промоція музейного 
продукту: практичний досвід та навички тренера» (Київ, 2013-2014 рр.). 

В рамках другої семінарської програми «Презентаційна продукція і промо-
ція музею» (Київ, 2014-2015 рр.) на основі попереднього молодіжно-соціально 
проекту та художніх творів з фондової колекції музею реалізовано презентацій-
ну та сувенірну продукцію. 

Соціально-мистецькі проекти, що відбулись у рамках обласної програми 
виділення грантів, за підтримки Черкаської обласної ради:  

- «Різдвяна зірка» (грудень 2015 р.) – соціально-мистецький проект для 
дітей учасників АТО та осіб, що були тимчасово переміщені із тимчасово оку-
пованих територій та районів проведення АТО. 

- «Родинне коло» (квітень 2016 р.) – соціально-мистецький проект, спря-
мований на підтримку сімей переміщених із тимчасово окупованих територій та 
районів проведення АТО. 

- «Найдорожче» (жовтень 2016 р.) – соціально-мистецький проект спря-
мований на підтримку сімей учасників АТО на Сході України. 

Соціально-мистецькі проекти, відбулись у рамках міської програми виді-
лення грантів у галузі культури, за підтримки Черкаської міської ради. 

- «Три крапки» – фестиваль сучасного візуального мистецтва (жовтень 
2015 р.) 

- «Схід ЧЕ» – Art-проект, спрямований на підтримку осіб, переміщених із 
тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО та дітей – героїв 
АТО. В рамках проекту створено та презентовано книжку-розмальовку «Рідне 
місто Черкаси». (червень 2016 р.). 

Вдалим прикладом співпраці музею з громадськими організаціями є 
спільні проекти на підтримку учасників АТО, які проводяться з 2014 року: 

- «Герої не вмирають: Прикордонники Оршанця» – спільний проект з 
Державною прикордонною службою України, присвячений безсмертному под-
вигу прикордонників Навчального центру Оршанця в зоні АТО на оборонних 
рубежах Донецької та Луганської областей. В рамках проекту організовано ви-
ставку, благодійні майстер-класи на підтримку учасників бойових дій в зоні 
АТО, екскурсії. Проект діяв з вересня 2014 р. протягом року. В рамках проекту 
проводились благодійні майстер-класи. 

- «Артефакт: історія АТО в речах і малюнках», до Дня Збройних сил Ук-
раїни, грудень 2014,  

- Благодійний аукціон на підтримку дітей, батьки яких загинули під час 
бойових дій в зоні АТО, грудень 2014. 

- «Мистецтво жити» – світ очима воїнів АТО: соціально-мистецький про-
ект, спрямований на підтримку воїнів, учасників антитерористичної операції на 
Сході України, квітень 2016. 
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- Персональна виставка Дар’ ї Ложешнікової, доньки загиблого героя АТО 
Володимира Ложешнікова, червень 2016. 

- Соціально-мистецький проект «За Волю, за кращу Долю…Третя річни-
ця Майдану.», керівник проекту начальник Управління культури та взає-
мозв’язків з громадськістю ЧОДА Островський О.А. Проект реалізовано за 
участю представників влади та громади області та міста, духовенства, також у 
проекті взяли участь родини загиблих Героїв Небесної Сотні з Черкащини, 
учасники Майдану, учасники АТО, черкаські художники, студентська молодь, 
творчі колективи області, артисти Черкаського обласного академічного музич-
но-драматичного театру. Проект діяв протягом січня-лютого 2017 року. 

З 2009 року Черкаський художній музей розпочав модернізацію своєї ді-
яльності. Сьогодні він активно розвиває наукову, просвітницьку, видавничу 
складову, співпрацює з музеями області, України, Росії, Польщі.  

Вдале географічне розташування Черкаської області дозволяє музею ста-
ти одним із найжвавіших мистецьких «перехресть» України.  

 
 

Анисимова С.В., Емельянов Д.Н, Коршунов А.Е., Волкова Н.В. 
 

Использование полимерных водных дисперсий 
при обработке гипсовых материалов 

 
Современные тенденции в защите и реставрации гипсовых материалов тре-

буют объективного обоснования возможности применения новых композиций с 
обязательным доказательством эффективности достигнутых результатов различ-
ными методами исследований [1]. Поэтому достаточно актуален направленный 
выбор ремонтных средств и всестороннее предварительное прогнозирование ито-
га восстановления декоративных и функциональных свойств исторических объек-
тов и их сохранности в возможных условиях дальнейшей эксплуатации.  

Имеющийся опыт по консервации и укреплению скульптур, лепнины, деко-
ративной облицовки, конструктивных деталей и других гипсовых архитектурных 
элементов, как правило, основан на эмпирическом подборе доступных составов и 
описан в рекомендательных документах [2,3]. К сожалению, достижения материа-
ловедческих наук и химии синтетических полимеров недостаточно используются 
специалистами-реставраторами при принятии решений.  

Предлагаемое авторами применение полимерных водных дисперсий при 
проведении защитных и реставрационных работ объектов и памятников архитек-
туры из гипса обусловлено, прежде всего, их совместимостью с восстанавливае-
мыми материалами. Ранее установлено, что скорость проникновения полимерных 
макромолекул в образцы пористых минеральных материалов, прежде всего, опре-
деляется структурным состоянием пропитывающего полимерного раствора [4,5]. 
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Вследствие наличия пористой структуры у гипсовых изделий облегчено смачива-
ние отделочной поверхности и проникновение водных составов, имеющих в своем 
составе поверхностно-активные вещества. Кроме этого, образующиеся при высы-
хании полимерные покрытия могут быть прозрачными и не изменяющими цвет и 
внешний вид поверхностных слоев. Регулируя состав и концентрацию пропиточно-
го раствора, изменяя его расход и метод обработки, можно добиться равномерного 
распределения упрочняющего полимера в защищаемом материале для придания 
стойкости к различным воздействиям окружающей среды.  

В последнее время на рынке пленкообразователей предлагается большое 
количество стирол-акриловых водных дисперсий для использования в рецепту-
рах грунтовочных составов для минеральных оснований, в том числе и гипсо-
вых. Основными требованиями к полимерным водным дисперсиям для создания 
грунтовок являются агрегативная устойчивость дисперсии при разведении водой 
и возможность формирования пленок при оптимальных температурах сушки. 
Проникновение полимерных дисперсных частиц внутрь закрепляемых слоев 
способствует при высыхании грунтовки прочному связыванию рыхлых осы-
пающихся участков, приданию обработанному материалу водостойкости, обес-
печению сцепления последующих отделочных составов с поверхностью [6,7]. 
Как правило, содержание полимера в рабочих грунтовках варьируется от 5 до 10%.  

В данной работе проведена оценка изменения свойств гипсовых материалов 
при их обработке полимерными водными дисперсиями при защитных и рестав-
рационных работах.  

В качестве объектов исследований выбраны образцы, изготовленные с 
использованием строительного гипса марки Г-5 II Б (Пешеланский гипсовый 
завод «Декор-1») и речного кварцевого песка (Мк=2,0) , взятых в соотношении 
1:3. Затворение указанных смесей водой производилось при соблюдении раз-
личных водогипсовых отношений (В/Г): 1,0; 0,8; 0,6 с целью получения при 
дальнейшем твердении каменных материалов различной пористости. Были от-
формованы кубы размером 70,7х70,7х70,7 мм. Твердение происходило при 
температуре воздуха (20±2)°С и относительной влажности менее 60%. Для из-
готовленных образцов гипсовых растворов, высушенных до постоянной массы, 
определялась средняя плотность и рассчитывалась пористость (29, 24 и 22% 
соответственно).  

В качестве средств для обработки полученных гипсопесчаных образцов-
кубиков выбраны промышленно производимые водные дисперсии стирол-
акриловых полимеров, характеристики которых приведены в таблице 1.  

Объемная пропитка гипсопесчаных образцов проводилась путем их по-
гружения на 5 мин в предварительно приготовленные при разбавлении дистил-
лированной водой растворы полимерных дисперсий (с концентрацией полимера 
от 2,5 до 12%). Обработанные образцы-кубики сушились сначала в естествен-
ных условиях, затем до постоянной массы при температуре 60°С. 
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Таблица 1 
Характеристики полимерных водных дисперсий 

 

Образец  
диспер-
сии 

Массовая 
доля нелету-
чих веществ, 

% 

 
рН 

Минимальная темпера-
тура пленкообразова-

ния, °С 
Диаметр частиц, нм 

1 32 8,5 0-5 30-60 
2 35 8,5 5 60-80 
3 50 7,7 4 100-200 
4 50 8,4 4 100-200 
5 50 8,3 12..14 160-180 
6 50 7,9 18-20 80-150 
 
Безусловно, процесс проникновения полимерных дисперсий в пористые 

поверхности определяется, как свойствами гипсопесчаных образцов (пористостью, 
влажностью), так и состоянием водных растворов полимеров (содержанием и раз-
мером частиц полимера, поверхностным натяжением, возможностью закрепления 
на минеральной поверхности вследствие физических и химических процессов, ус-
ловиями пленкообразования при дальнейшей сушке). Чем выше пористость по-
верхности, тем легче вхождение полимерных дисперсных частиц на большую 
глубину образца, вследствие прохождения через микро- и макропоры и капилляр-
ного поднятия. Отмечено [8], что проникновение грунтовок, изготовленных на 
«ультратонких» дисперсиях (с размером частиц 30-80 нм) сравнимо с проникнове-
нием водных растворов полимеров. Вхождение в структуру каменного материала 
более крупных полимерных частиц (более 100 нм) уже затруднено, что приводит к 
уплотнению содержания полимера в поверхностных слоях образцов (рис.1). 

Обеспеченная при грунтовании защита оценивалась с помощью трубки 
Карстена по скорости понижения уровня воды при поглощении ее образцом [9]. 
Этот прием отличается простотой исполнения и предназначен для характери-
стики эффективности защиты различных материалов, в том числе находящихся 
и в условиях реставрационных объектов. В настоящих исследованиях установ-
лено, что при обработке гипсопесчаных образцов различными дисперсиями 
(рабочие составы с содержанием полимера 5 и 8%) достигается разная степень 
их защиты от действия воды (рис.2). При использовании дисперсий с диамет-
ром частиц менее 100 нм (составы 1 и 2), поверхностная защита от проникновения 
воды в образцы слаба и существенно уменьшается при использовании более раз-
бавленных составов. Это характеризуется меньшим временем вхождения воды в 
образец через трубку Карстена. Для дисперсий с размером частиц до 200 нм (со-
ставы 3, 4, 5, 6) достигнутая защита поверхности результативнее, вследствие обра-
зования барьера из уплотнений не прошедших вглубь и скопившихся крупных 
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полимерных частиц. Например, скорость впитывания воды для образца-кубика с 
пористостью (В/Г=0,8), обработанного раствором дисперсии 3 с содержанием по-
лимера 8%, уменьшается по сравнению с необработанным образцом аналогичной 
пористости более, чем в 20 раз. Однако, с ростом пористости защищаемых образ-
цов-кубиков (для В/Г=1,0) эффект от образования полимерных защитных пленок 
низок и мало влияет на процесс заполнения пор водой. 

 

  
 а)   б) 

Рисунок 1. Схемы проникновения в пористую поверхность полимерных  
водных дисперсий с диаметром частиц а) менее 100 нм и б) более 100 нм при  

обработке образцов методом погружения 
 

 
Рисунок 2. Время поверхностного поглощения воды гипсопесчаными  

образцами-кубиками различной пористости, обработанных полимерными  
дисперсиями с содержанием полимера: а) 8%, б) 5% 

 
Внедрение полимера в структуру каменного материала приводит к его 

укреплению. В таблице 2 приведены испытания прочности на сжатие образцов 
с пористостью 33% после обработки полимерными водными дисперсиями с 
различным диаметром частиц. 
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Таблица 2 
Результаты укрепления гипсопесчаных образцов после обработки 
 

Обработка образцов дисперсией 
с содержанием полимера 8% 

Обработка образцов дисперсией 
с содержанием полимера 12% 

Д
иа

м
ет
р 
ча

с-
ти

ц 
ди

сп
ер

-
си

и,
 н
м

 

Предел прочности 
при сжатии образ-
цов-кубиков, МПа 

Увеличение 
прочности,  

% 

Предел прочности 
при сжатии образ-
цов-кубиков, МПа 

Увеличение 
прочности, 

% 
60 7,5 10,3 7,8 14,7 
180 7,0 2,9 7,1 4,4 

 
Представленные данные могут быть использованы для выбора средств 

для обработки и оценки состояния защищаемых и реставрируемых гипсовых 
материалов при дальнейшей их эксплуатации или хранении. 
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Атаманчук И.В. 
 

Исторические аспекты росписей Ильинского храма  
села Терновка Запорожской области: архивное расследование 

 
Моему городу еще в позапрошлом веке была дана такая характеристика: 

"...поговорим об Александровске, этом в настоящее время жалком городишке, 
но которому которому скоро откроется широкое поприще" [1, с. 147]. И еще: 
"…Жалкий городишко этот, ...вероятно, через несколько лет будет иметь 
право обидеться за подобное название..." [1, с. 148]. 

И прежде чем прогнозы путешественника на завидное будущее сбылись, 
городу пришлось пережить первую мировую, революцию и гражданскую вой-
ну, голод и эпидемии. Последующая после победы Советской власти индуст-
риализация существенно трансформировала жизнь всего региона. Массовый 
наплыв рабочей силы, большей частью, русскоязычной, из других частей стра-
ны, изменил национальный и качественный состав населения. Огромный ущерб 
культовым сооружениям нанесла борьба с религией и атеистическая пропаганда.  

Бедность Запорожского региона и Запорожья на уцелевшие культовые 
сооружения дореволюционного периода, возможно, объясняет тот повышенный 
интерес к Ильинской церкви в селе Терновка, относившемся к Александровскому 
уезду Екатеринославской губернии.  

Исследованию исторических обстоятельств появления этой церкви, а 
также авторства внутренних росписей был посвящен круглый стол «Церква в 
с. Тернівка: історія, дослідження, реставрація», организованный в рамках «За-
порізької книжкової толоки» в октябре 2016 г. 

Массу вопросов вызвали доклады приглашенных специалистов из Харькова – 
преподавателя кафедры основ архитектуры ХНУСА Инны Акмен «Історичний 
вимір: архітектура і доля Ільїнської церкви с. Тернівка» и доцента кафедры рес-
таврации станковой и монументальной живописи ХГАДИ Вячеслава Шулика 
«Розписи В.Д.Соніна в храмі с.Тернівка Запорізької області».  

В качестве терновских землевладельцев ими были названы московские 
дворяне Протопоповы, а росписи, по их мнению, были выполнены тремя ху-
дожниками: В.Д.Сониным, В.Соколовым и Ф.З.Коновалюком.  

Эти выводы вызвали у меня сомнение, так как к этому времени я познако-
милась с документами ГАЗО по истории землевладения и "По ревизским сказкам 
1795г. на месте современного села Терновки располагалась деревня Терновская, 
основанная артиллерийским капитаном Василием Яковлевичем Протопоповым на 
землях, полученных им в ранговую дачу…" [2, с.152].  

Наследники и родственники Василия Протопопова владели землями в 
Александровском, Павлоградском и Бахмутском уездах Екатеринославской гу-
бернии [3, с.394-395]. В 1904 г. "тщанием потомственного дворянина Ильи 
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Алексеевича Протопопова" [4, л.45] в Терновке была построена церковь во имя 
Святого Пророка Илии. 

Как видим, при идентичности названных фамилий, владельцами являлись 
не московские, а екатеринославские дворяне Протопоповы. Все три названные 
в докладе предполагаемые участника росписей в Ильинском храме села Тер-
новка имели отношение к иконописной школе Киево-Печерской Лавры. 

Художник Ф.З.Коновалюк обучался в иконописной школе при Лавре сна-
чала под руководством И.С.Ижакевича, позже – В.Д.Сонина. О нем сохрани-
лось много документов – переданные на хранение вдовой художника, они 
составляют обширный именной фонд в НБУ им.Вернадского [5]. Изучив его, 
мы с сотрудниками Запорожского художественного музея пришли к выводу, 
что в своей творческой деятельности Коновалюк связан более всего с Ижакеви-
чем. Подтверждение этому – совместная их работа над росписями Свято-
Троицкого Кафедрального собора в Екатеринославе, нынешнем Днепре. Позд-
нее, во время реставрационных работ в храме в 50-е годы прошлого века, ав-
торство Ижакевича и свое участие в работе Коновалюк подтвердил. Незавидна 
была судьба бывших «богомазов» в советское время [6]. 

Историк Михаил Кальницкий посоветовал мне обратиться в ЦГИАК, в ар-
хивный фонд Киево-Печерской Лавры [7]. К сожалению, имя предполагаемого 
участника работ над росписями храма в Терновке надзирателя иконописной 
школы Владимира Соколова отсутствует даже в именном справочнике фонда.  

А вот сведения о третьем художнике, названном в докладе харьковчан, – 
Владимире Дмитриевиче Сонине – в киевском Историческом архиве есть [8]. И 
охватывают период даже несколько шире, чем временной отрезок, указанный в 
справочнике фонда – с 1899 по 1908 годы. Период, относящийся к росписям в 
Терновской церкви, в Историческом архиве не представлен. 

Подтверждение о причастности Владимира Сонина к работам Терновке 
пришлось собирать по крупицам из различных источников. Помогли сотрудники 
Национального Киево-Печерского музея-заповедника. В постоянной экспозиции 
на территории музея мы с сотрудниками Запорожского художественного музея 
увидели фото Владимира Сонина. В поисках источника этого архивного фото я 
добралась до искусствоведческого отдела музея-заповедника, где познакомилась 
с ведущим научным сотрудником Еленой Владимировной Питателевой и получи-
ла от нее замечательную подсказку – ссылку на книгу историка Василия Артемо-
вича Шиденко об иконописной школе при Лавре, записавшего биографические 
сведения о Сонине по воспоминаниям его дочери. Судьба Владимира Дмитриевича 
Сонина благодаря этой книге обрела наконец реальные очертания. В книге содержа-
лась фраза, которая поначалу озадачила: "Основные работы художника В.Д. Сонина – 
роспись Георгиевской церкви в Киеве в 1896 г., роспись храма Аскольдовой мо-
гилы в Киеве в 1899 г., роспись главных ворот Киево-Печерской лавры в 1905 г., 
образ Евфросинии в Дальних пещерах и руководство живописной школы в Киево-
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Печерской лавре, роспись храма в с.Терновке Екатеринославской губернии, в 
имении Головачева, в 1914-1914 годах…" [9, с.98]. 

Подтвержение этому факту было найдено в «Екатеринославском епархи-
альном вестнике»: с 1911 года потомственный дворянин Головачев являлся бла-
готворителем Ильинской церкви, о дарах его неоднократно пишет епархиальное 
издание, называя «терновским землевладельцем». Не имея сохранившихся доку-
ментов о передаче прав собственности, заметим, что оба благодетеля Ильинской 
церкви: и Илья Алексеевич Протопопов, и Петро Александрович Головачев были 
отпеты в созданном ими храме, соответственно в 1909-м и 1916 годах [10, лл. 56, 162].  

К сожалению, имя архитектора пока трудно назвать достоверно – архив 
Екатеринославской консиситории погиб при пожаре. Возможно, автором архи-
тектурного проекта является Георгий Туровец, который, согласно подсказке 
историка архитектуры А.В.Харлана, с 1910 по 1917 год занимал должность ека-
теринославского епархиального архитектора.  

Состояние Ильинской церкви с Терновки и особенно созданных более ста 
лет назад росписей внушает опасение из-за сделанной около двадцати лет назад 
непрофессиональной реставрации: был установлен несоразмерный купол, укреп-
ленный бетонными конструкциями, которые нарушили температурный режим и 
влажность в помещении церкви. Пластиковые окна усугубили проблему. Необ-
ходимо разыскать документы о первоначальном виде храма. Соглашаясь с харь-
ковскими исследователями, уверена: Ильинской церкви срочно необходима 
качественная реконструкция, росписям художников киевской иконописной шко-
лы – консервация и максимальное сохранение первозданного вида. 
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Барило О.А. 
 

Музеї педагогічного профілю –  
складова скарбниці свідомості української культури 

 
Музеї педагогічного профілю (МПФ) впродовж останніх п’ятнадцяти років 

стали об’єктами історико-педагогічних досліджень. Сучасними дослідниками 
вже розглядувались види МПФ у якості змістового підґрунтя й науково-
методичного забезпечення педагогічної освіти, вивчались форми та методи ро-
боти зі cтудентською молоддю в музейному cередовищі (А.Бойко, Л.Гайда, 
О.Острянська, Н.Пусепліна, О.Рокицька). досліджували також процеси розвитку 
музейної культури у майбутніх вчителів, їх доручення до засвоєння музейних 
знань (О.Герасименко, Л.Данилова, Г.Єжова, Т.Олійник та ін.). МПФ розглядалиcь 
і як фактор профеcійної підготовки майбутніх учителів (Ю.Павленко) [1]. А як 
засіб розвитку та збереження свідомості української культури музей педагогіч-
ного профілю розглядається вперше. 

Результати систематичних спостережень (2007-2012 рр.) за роботою студен-
тів педагогічного ВНЗ в умовах інформаційного середовища музеїв педагогічного 
профілю також актуалізують розгляд згаданого питання в даній публікації. 

З метою вивчення окремих історико-педагогічних тем (І курс – Історія 
педагогіки (Чернігівський колегіум XVII –XVIII ст.); V курс – Педагогіка вищої 
школи (Історія вищої освіти Чернігівщини – Ніжин, Чернігів) та ін.) зі студентами 
педагогічного ВНЗ систематично зорганізовувались практичні заняття у формі 
навчально-виховних екскурсій (Педагогічний музей АПН України, Чернігівський 
колегіум, музеї історії Ніжинського університету імені М.Гоголя, музей історії 
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, та ін.). 

Так, знайомство майбутніх учителів з друкованими роботами відомих пе-
дагогів (К.Ушинського, С.Русової, О. Захаренка та ін.), мистецькими творами 
освітньої тематики (живописні твори, скульптурні витвори), старовинними за-
собами навчання та раритетними виданнями (релігійні стародруки, навчальні 
книги … століть) посилювало інтерес до навчальних матеріалів (якими у ході 
навчальних екскурсій виступали музейні експонати), різних історико-
педагогічних тем, а також сприяло розвитку загальної культури особистості на 
фоні позитивних емоцій від побаченого і почутого. 

Загалом фрагменти занурення у різні історичні епохи дають можливість 
сучасній молоді усвідомити особливості різних часів, оцінити позитивні мо-
менти сучасності, а також порівняти особливості освітніх процесів у різних 
століттях і країнах. 

Явище культури вивчають сьогодні в багатьох науках: в культурології, 
філософії, релігієзнавстві, археології, історії, соціології, антропології, етногра-
фії, і врешті в педагогіці. 
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У кожній окремій науці уявлення про культуру як про предмет свого дослі-
дження є індивідуальним. Окрім названих культуру як явище вивчають сучасні 
науки, що досліджують різні форми свідомості – це мораль, мистецтво, право та ін. 

Л.І.Шлейна, розглядаючи мову і культуру як духовні вартості, визначає 
культуру як систему самоорганізації, саморозвитку, самореалізації передусім 
народу, нації, а вже на цій основі – й людства [2, с.129]. 

Українська культура є складовою частиною світової культури в усьому 
своєму розмаїтті і багатогранності. Мова, твори мистецтва, а також культурні 
надбання, збережені у писаному і друкованому літературному та науковому 
слові є тією сукупністю самоорганізації результатів спільного свідомого і під-
свідомого (в яких найслабкіший сигнал здатен як зруйнувати так і стабілізувати 
загальну систему), яка належить до існуючого в об’єктивному світі історії і сьо-
годення – свідомості культури. Зокрема – свідомості української культури, про 
явище якої більш детально ми вже згадували в попередніх публікаціях.  

Розвиток свідомості української культури відбувавсь протягом усієї істо-
рії країни. Доступні в наш час результати самоорганізації свідомості україн-
ської культури зберігаються в музейних заповідниках, музеях, бібліотеках, 
архівах та інших скарбницях результатів людської творчості.  

Сучасний розвиток свідомості української культури постійно перебуває у 
тісному взаємозв’язку з минулим (без минулого немає майбутнього). Тому для су-
часних українців важливими і найціннішими джерелами є друковані книги старо-
слов’янською і українською мовами та рукописи різного роду. В свою чергу для 
розвитку свідомості української культури у таких її носіїв як студенти педагогічно-
го вишу, найбільш ефективними у процесі вивчення історико-педагогічних дисцип-
лін є експонати музеїв педагогічного профілю. Вони посилюють розуміння молоді 
зв’язку минулого із сьогоденням, долучають її до загального поля свідомості укра-
їнської культури, розширюють світогляд і ерудицію, а також стимулюють отри-
мання історико-педагогічних знань від безпосередньої взаємодії з їх джерелами. 
Враховуючи символічні ціни за вхідні квитки, сучасним викладачам історико-
педагогічних дисциплін варто було б не обмежуватись аудиторними заняттями у 
ході вивчення предметів, а більш активно (хоча б раз на семестр) застосовувати ін-
формаційно-насичені музейні простори МПФ. 
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Бартош А. Є., Марампольська В. А. 
 

Чудовий вилов риби. Історія знахідки та відкриття фрески 
 
У 1970 р. у церкві Спаса на Берестові відбулася сенсаційна подія – була 

відкрита фреска «Чудовий вилов риби», яка стала знаковою в історії мистецтва 
середини ХХ ст. Один з найвідоміших на той час представників реставраційної 
школи СРСР, кандидат мистецтвознавства, реставратор вищої категорії Віктор 
Васильович Філатов відзначав: «фреска «Чудовий вилов риби» найбільш цікава 
пам’ятка мистецтва Давньої Русі і вона увійде у золотий фонд нашої культури». 

Відкриття фрески та реставраційні роботи у церкві Спаса на Берестові за-
лишили особливий відбиток у долі художника-реставратора Аркадія Йосиповича 
Марампольського [1; 201]. За рік до смерті Аркадій Йосипович зробив аудіо що-
денники, в яких він розповів про своє життя та творчість. На основі документів з 
сімейного архіву Валентини Аркадіївни Марампольської ми відтворимо ті події.  

Аркадій Йосипович згадує: «У 1970 р. перед святкуванням Першого 
Травня поставили салютаційні пушки на фортифікаційний вал біля церкви Спаса на 
Берестові і з цього місця, вечором, давали залпи. На другий день, вранці, коли при-
йшла у церкву Спаса на Берестові прибиральниця, то побачила, що часточки тиньку 
попадали на підлогу та осипався фарбовий шар стінопису ХVІІ ст.». 

У церкву Спаса на Берестові направили художника-реставратора 
А. Й. Марампольського. З його «Атестаційних матеріалів…» стає відомо, що 
композиції ХVІІ ст. на західній стіні нартексу знаходилися в аварійному стані. 
«Вхід в Ієрусалим» та «Омовіння ніг» відшарувалися майже по всій поверхні, а 
на композиції «Тайна вечеря» тиньк також відшарувався та мав рухливість від 
натискання. 

На композиції «Зречення Петра» утворилася горизонтальна тріщина з 
втратами вздовж неї фарбового шару та тиньку. Композиція «Пілат умиває ру-
ки» мала вертикальну тріщину, праворуч, вздовж розмітки, з незначним змі-
щенням та відшаруванням тиньку [2; 7]. 

З матеріалів обстеження стану живопису церкви Спаса на Берестові відо-
мо, що композиція «Святі Іоанн та Ісакій» (розміщена у першому регістрі жи-
вописних композицій на північній частині західної стіни церкви Спаса на 
Берестові) мала густі осипи та потертості живопису, а також багато механічних 
пошкоджень у нижній частині зображення, а також на всій поверхні орнаменту. 
Майже на всіх композиціях білим контуром реставратори позначили відшару-
вання тиньку ХVІІ ст. з руйнацією фарбового шару. Все вище згадане було за-
фіксовано на фотографіях проекту реставрації церкви Спаса на Берестові. 

Необхідно було терміново рятувати живопис часів Петра Могили. Створили 
спеціальну комісію від Держбуду УРСР, а подальше обстеження живопису 
здійснювала бригада художників-реставраторів Республіканських спеціальних 
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науково-реставраційних виробничих майстерень у складі: В. Й. Бабюка, 
А. Й. Марампольського, Г. В. Чеснейшего.  

Марампольський згадує: «Коли я пішов обстежувати, то просвердлив 
кілька дірок для того, щоб запустить розчин за відшаровану полость тиньку 
ХVІІ ст. Коли свердлив, то відчув, що свердло, ніби проскакує якусь порожни-
ну та йде далі. Я зробив кілька дірочок й підніс електричну лампу, щоб підсві-
тити отвори, а там побачив, що за відшарованим тиньком є фарбовий шар: в 
одному місці синій, а у другому – охристий. Я забив тривогу і усім своїм това-
ришам розповів, що у цій частині церкви Спаса є більш давній живопис. Стало-
ся це 7 червня 1970 р.». 

Відомо, що на поч. ХХ ст. під час реставраційних робіт у церкві Спаса на 
Берестові було знайдено фрагмент фрески ХІІ ст. – янгола зі сферою. Репро-
дукція з цієї фрески друкувалась у багатьох виданнях образотворчого мис-
тецтва. Розмір того фрагменту складав 10х10 см. Нижче янгола, праворуч від 
нього, знайшли ще два фрагмента з залишками пігменту фрески, площею до 
0,5 кв. м. [3; 1]. 

У книзі «Києво-Печерська лавра» С .К. Килессо писав: «тоді у істориків 
виникло бажання дослідити увесь шар тиньку. Зайнявся цим відомий вчений 
Н .І. Петров. У рефераті, що був розміщеному у Працях ХІV археологічного 
чернігівського з’ їзду він писав: «проведено дослідження, чи є під фресками 
ХVІІ ст. більш ранні, але знайти нічого не вдалося» [4; 55]. 

Г. Н. Логвін у статті «Відроджені фрески ХІІ ст.» писав: «Коли реставра-
тор А. Й. Марампольський пройшов дреллю шар тиньку ХVІІ ст., то у отворі 
виявив другий шар тиньку з світло-синьою поверхнею»[5; 64]. 

Вчена Рада Держбуду УРСР дозволила робити зондажі на розписах 
ХVІІ ст. Зроблено було 28 зондажів у давньому нартексі церкви Спаса на Бере-
стові. Практично всі зондажі мали пігменти фрескового живопису ХІІ ст. До-
слідження підтвердили, що у давньому нартексі на площі 120 кв. м. знаходиться 
фресковий стінопис. 

Аркадія Йосиповича не полишала у спокої допитливість і він, побачивши, 
що у зондажі № 7 є пропис, який нагадує голову, вирішив провести розшару-
вання цього фрагменту, не зважаючи на вихідний день (іл. 1). Відбувалось це у 
неділю, 12 липня 1970 р., у День святих первоверховних апостолів Петра і Пав-
ла. У Петрів день Аркадій Йосипович розкрив фрагмент фрески з зображенням 
голови Петра. Це збіг обставин чи подарунок долі – не нам судити, але це без-
заперечний факт. 

14 вересня 1970 р. відбулося засідання спеціалістів від Держбуду УРСР, а 
на ньому постановили знімати фрески ХVІІ ст. на самих аварійних ділянках, а 
розпочати роботи з композиції «Вхід в Єрусалим». Член-кореспондент Академії 
наук СРСР професор В. Лазарєв у консультації від 27 вересня 1970 р. відмічав: 
«Фрески ХІІ ст. у церкві Спаса на Берестові необхідно розчистити, залишивши 
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їх на стіні і не користуватися при розчистці каустиком. Фрески ХVІІ ст. розша-
рувати, закріпивши їх на твердій основі». 

Реставратори спільно з представниками Українського спеціального науково-
реставраційного виробничого управління та консультантом ВЦНІЛКР зам. дирек-
тора з наукової частини, кандидатом мистецтвознавства, реставратором вищої 
кваліфікації В. В. Філатовим розробили методику розшарування тиньку з фреска-
ми ХІІ та ХVІІ ст.. ст. та перенесення живопису ХVІІ ст. на нову основу. 

Аркадій Йосипович зробив детальну фото фіксацію етапів розшарування 
тиньку ХVІІ ст. та фрески ХІІ ст. на прикладі композиції ХVІІ ст. «Вхід в Ієру-
салим». Він провів її розшарування не фрагментами, а цілою. [2;7]. 

Марампольський описав у робочиму щоденнику як він виконував розша-
рування (іл. 2). Отже, він заклеїв мікалентним папером та марлею в декілька 
шарів композицію. Заклейку робив 10 % розчином риб’ячого клею з медом у 
пропорції 1:1. Після неповного висихання розчину (щоб не допустити дефор-
мації), Аркадій Йосипович приклеїв каркас з дерев’яних рейок до цієї поверхні. 
За допомогою медичної пилки, по лініях попередньої розмітки, з великою обе-
режністю він прорізував живопис на глибину до 10 мм. На стиках кутів розміт-
ки він дорізав скальпелем. З боку живописного фрагмента він натискав пилою, 
перпендикулярно площі стіни, а потім потрохи заводив медичну пилу під тиньк 
та відшаровував композицію ХVІІ ст. від тиньку ХІІ ст. 

Між тиньком ХVІІ ст. та ХІІ ст. було два шари набілу і його він видаляв 
механічно, за допомогою скальпеля. Де механічно не вдавалося зняти набіл, 
там змивав розріджувачем. Промивали фреску ХІІ ст. 0,1 % водним розчином 
поліакриламіду. Тріщини обробляли 15 % розчином полібутілметакрилата в 
ацетоні з наповнювачем крейдою. 

Аркадій Йосипович у щоденнику зазначав: «Тиньк під фрескою ХІІ ст. 
сірого кольору, крупнозернистий, з фібровими домішками у вигляді пеньки та 
соломи. Поверхня його нерівна, неполірована, має сліди обробки металевим 
інструментом – ним зроблені тонкі боріздки». Вся поверхня давньої фрески у 
ХVІІ ст. була пошкоджена насічками, які робили металевим інструментом три-
кутного перетину, з площею 3-4 см. кв., для кращого зчеплення тиньку ХVІІ ст. 
з тиньком ХІІ ст. Місця насічок на тиньку ХІІ ст. укріплювали 20 % розчином 
полібутилметакрилата у ксилолі методом просочування [2; 8]. 

Після зняття живопису на аварійних ділянках, розпочали другу чергу ро-
біт. Марампольський в описі стану зондажів № 26/а, б, в, г та № 5 відмічав: 
«Набіл, що покривав давню фреску був видалений сухим способом. Відкрито 
фрагмент фігури рибалки, який нахилився й тягне тенета. Він зображений у со-
рочці зеленаво-вохристого кольору з короткими рукавами. Фарбовий шар фре-
ски зберігся добре. У верхній частині композиції, праворуч, виявлена вибоїна 
тиньку ХІІ ст., яка продовжується під ще не розшаровану частину живопису 
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ХVІІ ст., туди, де повинна знаходитися голова першого рибалки». Згодом була 
розчищена вся композиція «Чудовий вилов риби» (іл. 3). 

На науково-методичній раді В .В. Філатов відзначив: «Відкрита фреска 
церкви Спаса на Берестові представляє собою величезний як історичний так і 
художній інтерес. Вона відрізняється від фресок Софії Київської й більш пізніх 
фресок Кирилівської церкви. Фреска церкви Спаса на Берестові «Чудовий вилов 
риби» – найбільш цікавий пам’ятник мистецтва часу Київської Русі» [2; 35].  

Роботи по розшаруванню фресок ХVІІ та ХІІ ст.ст. у церкві Спаса на Бе-
рестові стали «новим словом» у методиці розкриття та експонування давнього 
монументального живопису. На сьогоднішній день «Чудовий вилов риби» – 
зразок автентичної фрески ХІІ ст., яка збережена з не понівеченими фактурою 
та кольором.  
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Берёзкин А. П. 

 
Технологическая экспертиза как неотъемлемая часть реставрации 

 
Указывается, что профессиональная реставрация может выявить множество тех-

нологических особенностей изучаемого и реставрируемого археологического артефакта. 
Выявленные технологические особенности могут изменить представление о технологиче-
ских приемах, использовавшихся при изготовлении мечей. Что и показывается на примере 
реставрации и исследовании меча викинга. 

Ключевые слова: реставрация, экспертиза, технологические приемы, технологиче-
ские особенности, викинги, меч, изделие из металла, археология. 

 
Вказується, що професійна реставрація може виявити безліч технологічних особливо-

стей археологічного артефакту в процесі дослідження та реставрації. Виявлені технологічні 
особливості можуть змінити уявлення про технологічні прийоми, що використовувалися при 
виготовленні мечів. Що і показується на прикладі реставрації та дослідженні меча вікінга. 

Ключові слова: реставрація, експертиза, технологічні прийоми, технологічні особли-
вості, вікінги, меч, археологія. 

 
The report states that the professional restoration can reveal many technological features 

studied and the restored archaeological artifacts. The revealed technological features may change 
the perception of technological methods, used in the manufacture of swords. As shown by the 
example of restoration and study of the Viking sword. 

Key words: restoration, expertise, technological methods, technological features, Vikings, 
sword, аrchaeology. 

 
Аспекты, рассмотренные в данной статье, написаны исходя из опыта ра-

боты с археологическими предметами из различных металлов. 
Исследователи произведений искусства из металла, в основном, не сотруд-

ничают с реставраторами при изучении произведений материальной культуры. 
При изучении предметов из музейного металла, как правило, все этапы изго-
товления и технологические особенности изучаемого предмета прекрасно 
прослеживаются, и исследователи прекрасно обходятся без сотрудничества с 
реставраторами, и в этом сотрудничестве обычно нет особой необходимости. 

Совершенно другая ситуация складывается, когда исследователь приступает 
к изучению археологического артефакта. При изучении археологического предмета 
возникает ряд особенностей затрудняющих изучение. Как правило, поверхность 
предмета искажена продуктами коррозии. Отложение окислов неравномерно, что 
также существенно затрудняет работу исследователя по определению как характер-
ных особенностей предмета, так и технологии изготовления самого предмета.  

Часто в составе археологических экспедиций находятся реставраторы. 
Они занимаются, на первом этапе, полевой консервацией, а при необходимости 
и срочной реставрацией. Реставрация проводится под патронажем руководите-
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ля экспедиции или ведущего археолога экспедиции. При такой постановке рес-
таврационной работы реставратор невольно попадает под влияние археологов. 
Специалисты-археологи, как правило, обладают большим багажом теоретиче-
ских знаний. Однако, в силу своей теоретической подготовки археологи часто 
находятся в плену различных устоявшихся убеждений, что это должно выгля-
деть так и не иначе, и изготавливалось именно таким образом и никак не иначе. 
При этом любой специалист-археолог укажет, что подобный предмет неодно-
кратно описан и опубликован. Это всё верно и прекрасно, но, как правило, в 
подобных публикациях основной акцент делается непосредственно на описание 
найденного предмета, описание сопутствующих материалов и датировку най-
денного артефакта. Технологии производства уделяется небольшое место, и, 
обычно, в предположительном значении. Публикации археологов хорошо аргумен-
тированы и предположительный акцент о технологии производства воспринимает-
ся как аксиома. Эта убеждённость руководителя – археолога непроизвольно 
оказывает влияние на работу реставратора. И результат реставрации "подгоняется" 
в ранее теоретически обоснованные и опубликованные в литературе рамки. Это 
мешает реставратору обратить внимание на новые конструктивные особенности 
предмета, а исследователю-теоретику обратить внимание на новые увиденные, 
возможно классификационные, элементы предмета. Так, часто археологи и рестав-
раторы мешают друг другу увидеть что-то новое, необычное в найденном предме-
те. Выгода от сотрудничества специалистов разных профилей, на мой взгляд, 
очевидна. Но, как показывает практика, специалисты, изучающие предметы архео-
логии, не сотрудничают с реставраторами по вопросам исследования найденных 
предметов. Реставраторы, к примеру, не получают подсказок археологов – на что 
именно следует обратить внимание при расчистке археологических предметов, что 
является характеристической особенностью данного предмета, а археологи, в свою 
очередь, лишены возможности обратить внимание на какие-то особенности пред-
мета увиденные в процессе реставрации. 

Как это ни прискорбно, но расчистка археологических предметов из ме-
талла необратима. Мы не можем отменить выполненные реставрационные ме-
роприятия и выполнить реставрацию иначе. Ситуация усугубляется еще и тем, 
что очень часто интересные детали обнаруженные на предмете в процессе рес-
таврации, по окончании реставрационных и консервационных работ становят-
ся, сложно различимы. 

Свои выводы проиллюстрируем на примере исследования и реставрации 
рукояти меча викинга. На реставрацию поступил фрагмент эфеса меча викин-
гов (фото 1). Перед началом реставрации было необходимо ознакомиться с 
внешним видом подобных мечей по известным и ранее опубликованным ис-
точникам (фото 2). После этого приступаем к его ручной расчистке. В процессе 
реставрации выявились элементы украшения на навершии меча (фото 3). По 
верхнему обрезу навершия была обнаружена специфическая полоса из металла. 



 43

Полоса напоминает образовавшейся облой, как при шамповке металлического 
предмета в форме. Подобная полоса, по моему мнению, могла образоваться при 
ковке навершия меча с использованием стандартной формы для изготовления 
целой группы подобных наверший для мечей. Проверяем свои выводы по лите-
ратуре, и выясняем, что виды наверший для мечей большим разнообразием не 
отличаются. Точнее имеется всего несколько основных видов наверший (фо-
то 4). Поэтому, вполне логичен вывод, что для удешевления производства куз-
нецы могли выковывать навершия в форме, а далее за счёт декора придавать 
индивидуальный вид навершию и мечу в целом. 

Предположение об изготовлении наверший для мечей методом штамповки 
в форме стало возможным только в результате профессиональной реставрации и 
внимательному отношению к обнаруженным элементам конструктивных особен-
ностей навершия меча. 

Далее, внимательно рассмотрим, чем и как декорирован фрагмент эфеса ме-
ча викингов. Декор эфеса меча состоит из выступающих над поверхностью метал-
ла полосок, треугольников и ромбов выполненных из железа, и украшенных 
круглыми серебряными вставками. При внимательном осмотре декора обнаруже-
но, что выступающие полоски, треугольники и ромбы из железа имеют либо вер-
тикальные боковые стенки, либо слегка расширяются к верху. Если допустить, что 
декор изготавливался в процессе ковки, то боковые стенки элементов декора были 
бы либо вертикальные, либо слегка зауженные кверху. Мы же наблюдаем элемен-
ты декора слегка расширенные в верхней части. Складывается впечатление, что 
элементы декора подвергались небольшой деформации в процессе изготовления, 
что технологически оправдано при напайке накладных металлических деталей с 
простукиванием для более плотного прилегания напаиваемых элементов декора к 
основе рукояти меча. Можно предположить, что все элементы железного декора 
были прикреплены на ранее изготовленное навершие. 

На данный момент мне неизвестны исследователи описывающие техноло-
гию изготовления декора на навершиях для мечей способом припаивания деко-
ративных элементов к основе навершия. 

Далее переходим к внимательному осмотру нижней часть навершия для 
меча (фото 3). При фронтальном осмотре была замечена особенность – перепад 
поверхностей. Возникло предположение, что основание навершия для меча из-
готовлено из нескольких спаянных вместе пластин. Для получения более пол-
ной и точной технологической картины поверхность навершия была 
обработана жидкостью с высокой смачивающей способностью. В результате 
стало возможным заметить, что основание навершия изготовлено как минимум 
из двух полос железа плюс напаянные декоративные элементы в виде треуголь-
ников и ромбов (фото 6). При этом внешняя полоса, образующая основание на-
вершия несколько шире и образует своеобразное посадочное гнездо, в которое 
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навершие меча плотно входит как в паз, чем обеспечивается плотное и надёж-
ное соединения навершия и основания навершия меча. 

Также хотелось обратить внимание на ещё один момент. В монографии 
Федора Андрощука «Мечи викингов» (Киев, 2013) приведена схема крепления 
навершия и основания навершия рукояти меча (фото 5), с помощью то ли 
штифта то ли скобы, но в любом случае крепящим элементом будет расклепан-
ный конец штифта – заклёпка. Непонятно как приведённая схема может быть 
технически реализована. Сложно понять, как в навершие меча могли быть за-
креплёны штифт или скоба. Особенно непонятно, как могла быть закреплена 
скоба. Впрочем, с закреплением штифта не меньше сложностей, так как извест-
но, что резьбовых соединений во времена викингов ещё не придумали. 

Следует отметить, что соединение с помощью закрепления навершия в 
гнезде основания надёжнее штифтового соединения, проще в изготовлении и 
прекрасно прослеживается на схемах опубликованных в упоминавшейся работе 
Ф.Андрощука «Мечи викингов» (Киев, 
2013). 

Также следует отметить, что на 
доступных фотографиях найденных ме-
чей викингов, как правило, навершие 
точно и прочно закреплено на черене 
рукояти. А вот основание навершия час-
тенько несколько смещено по оси отно-
сительно черена рукояти. Напрашивается 
простой вывод, что навершие было 
прочно и надёжно закреплено на черене 
рукояти возможно даже с помощью куз-
нечной сварки. А вот основание навер-
шия возможно заводилось в гнездо, и 
далее фиксировалось и закреплялось 
уже непосредственно накладками руко-
яти меча. 

Таким образом, можно сделать 
выводы, что благодаря профессиональ-
ной реставрации были обнаружены тех-
нологические особенности изготовления 
мечей викингов, которые ранее не выде-
лялись как идентифицирующие признаки. 
Самый важный выявленным признаком 
является то, что основание навершия 
изготавливали из нескольких полос металла. Не менее важным является и то, 
что навершие изготавливалось в форме и являлось стандартным элементом 
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эфеса меча. А соединение навершия с основанием навершия в паз исключает 
соединение этих двух элементов с помощью штифтов, как считалось ранее. 
Внимательное отношение к итогам реставрации приводит, как минимум, к 
уточнению технологии изготовления, и выявлению новых идентифицирующих 
признаков, а также к наиболее точному научному описанию предмета в целом. 
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Білокінь О.В., Дзима В.В.  
 

Збереження видноколів Тарасової гори –  
пріоритетне завдання хранителів Шевченківського меморіалу  

 
Одним із надзвичайно важливих питань, над вирішенням яких працює 

Шевченківський національний заповідник, є збереження неповторного краєви-
ду, що відкривається перед кожним прочанином з могили великого Кобзаря. 
Символізуючи Україну, оспівану Шевченком, довкілля Тарасової гори маніфе-
стує не лише історико-культурні, естетичні, а й моральні, етичні цінності. Адже 
Україна була для поета «семіосферою, системою осердечених значень. Її особ-
ливість така, що майже кожна річ <…> здатна бути символом цілого, маніфе-
стуючи всю рідноту <…>. Природно, що така гармонія, така краса стає 
омріяним ідеалом, іконостасом душі» [2, с. 3]. Видноколи цього знакового міс-
ця зримо представляють емоційно заряджену могутньою енергією семіотику 
природи – «ревучий» Дніпро, «лани широкополі», «кручі», гору-могилу: тут 
«природа не фон, а камертон музики душі, як і Дніпро – не просто могутня річ-
ка, а образ долі народної» [1, с. 161].  

У записах до книг вражень відвідувачів Шевченкової могили підкреслена 
і особиста причетність Кобзаря до Чернечої гори: «Чудові місця. Гори, Дніпро!.. 
Ми обходили всі ці місця і тому так розуміємо тебе, наш Тарасе. Розуміємо, 
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чому благав ти хаточку у цьому раю, чому хотів, щоб Дніпро було видно не 
здалеку, щоб він був біля порогу... Студенти КДУ» (25.07.1964); «Цілую кров’ю 
политу святу землю, по якій ходив Великий Тарас. І. Шишко. м. Київ» 
(01.08.1970); «Із зворушенням ступив на святу землю, де лежить Тарас... Охо-
плений якоюсь особливою силою і почуттям, поїду в далекі краї, де це передам 
нашим землякам. О. Степан, священик. США» (09.05.2002). 

Про довкілля Тарасової гори дбали ще на початку минулого століття Во-
лодимир Науменко, Симон Петлюра, Володимир Різниченко, Сергій Єфремов 
та інші достойники, глибоко розуміючи необхідність його збереження [5, 
с. 530]. Відповідальна естафета була підтримана багатьма патріотами. Завжди 
цікавився розвитком Шевченківського національного заповідника у гармоній-
ному поєднанні з Каневом, допомагав у вирішенні нагальних проблем Борис 
Олійник – поет і громадський діяч, Герой України, голова Українського фонду 
культури, академік Української екологічної академії наук, Почесний громадя-
нин Канева, який нещодавно відійшов у вічність. Він, по суті, зупинив будів-
ництво промвузла в Каневі, що загрожувало усипальниці Тараса Шевченка, 
опублікувавши в 1988 році статтю «Чи відають, що творять?» на захист Тарасо-
вої гори та довкілля, яку підтримала не лише Україна.  

У науковому архіві заповідника зберігаються відповіді на анкету щодо 
збереження святих для народу місць дописувачів з усіх областей країни з під-
тримкою позиції заповідника, Українського фонду культури та Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури, висловленої, зокрема, у від-
критому листі до голови Ради Міністрів УРСР. В цьому зверненні підкреслено 
протиріччя трьох постанов Ради Міністрів УРСР щодо Канева – «Про створен-
ня Шевченківського національного заповідника в м. Каневі» від 21.11.1989, 
«Про створення ландшафтного державного заказника «Тарасів обрій» 
(18.01.1990) і «Про заходи, спрямовані на розвиток соціально-культурної сфери 
м. Канева та Канівського району в 1990–2000 роках» (26.01.1990), в останній із 
яких завдання «заборонити промислове будівництво на лівому березі Дніпра в 
районі м. Канева» (п. 5) поєднано з наміром спорудити на тому ж березі Дніпра 
виробничий корпус «для розміщення цехів об’єднання «Закордоненергобуд». 
Того разу промислову експансію завдяки небайдужим людям з України й зару-
біжжя вдалося зупинити на державному рівні розпорядженням Ради Міністрів 
УРСР №193-р від 05.05.1990.  

Проте наступ на святиню не припиняється – 28 вересня 2000 року, на зу-
стрічі з колективом заповідника, представники Канівської міської ради фактич-
но лобіювали інтереси промисловців, закріплені рішенням сесії міськради, 
переконуючи в доцільності розташування в зоні охоронюваного ландшафту за-
повідника філії алюмінієвого заводу СП «Інтерсплав». Відбулися громадські 
слухання в Каневі і щодо доцільності розміщення терміналу ТОВ СП «Нібу-
лон» (2010 р.), спорудження підприємства ПрАТ «Миронівська птахофабрика» 
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– звірогосподарства на території Яблунівської сільради, – поряд з Каневом, мо-
гилою Шевченка (2013 р.). Нині звучать наміри спорудження Канівської ГАЕС 
на землях, пов’язаних із тисячолітньою історією української нації, описаних 
Тарасом Шевченком як націєтворні ландшафти (на це звертали увагу учасники 
експертно-громадської дискусії «ГАЕС на Канівщині – куди йдемо?», що про-
ходила на Тарасовій горі 17.07.2015, підтримуючи й ініціативу громадськості 
щодо створення на території Канівщини Середньодніпровського національного 
природного парку). 

Як підкреслив Борис Олійник у виступі на виїзному засіданні Комітету 
Верховної Ради України, що відбулося в Каневі 11 листопада 2009 р., «проти 
нас працюють системно. Ви помітили, що йде атака на Канів – одну з опорних 
вузлових величин нашого національного ідентету, на Київ – уже поміняли його 
історичний профіль. Мені довелося тут якоюсь мірою боронити і Канів, і Чиги-
рин (там хотіли поставити атомну електростанцію), і Хортицю, де за моїм запи-
том це будівництво зупинили. Атака йде на основні, опорні величини нації. 
Тому й ми повинні працювати системно <…>. І передовсім треба, звичайно ж, 
зробити охоронні бар’єри, тобто якомога скоріше опоясати Канів землями, які 
повинні бути відведені до заповідника» [4, с. 7]. 

На необхідність вирішення цих дійсно національного значення питань за-
повідник звертав увагу в багатьох зверненнях, зокрема, в листі Міністру еколо-
гії та природних ресурсів України О. М. Семераку (№ 82 від 11.03.2017) йшлося 
про те, що свого часу були розроблені охоронні зони Шевченківського націо-
нального заповідника, затверджені рішенням Черкаського облвиконкому №40 
від 15.02.1988, в 2013 р. затверджено План організації території заповідника, та 
це не дало гарантії збереження довкілля. Через відсутність винесення меж у на-
туру та механізму реалізації захисту впродовж багатьох років триває посягання 
на заповідні території шляхом забудови, промислової експансії тощо, а тому 
було висловлено пропозиції: 1) законодавчо заборонити зміну цільового при-
значення земель категорії «луки, сіножаті, пасовища, орні землі», що знахо-
дяться в адмінмежах Келебердянської сільської ради (розпайовані, входять до 
категорії земель сільськогосподарського призначення, а при підвищеному інте-
ресі до земель на березі Дніпра постає реальна загроза продажу їх під забудо-
ву); 2) надати унікальному ландшафту канівського лівобережжя статус 
пам’ятки із внесенням інформації до Державного кадастру. Для цього переду-
сім важливо здійснити фінансування виготовлення технічної документації для 
встановлення меж земельних ділянок заповідника, його охоронних зон, вине-
сення меж в натуру. 

Окрім того, Постановою Верховної Ради України №1326-VІІ від 05.06.14, 
затвердженою Указом Президента України №580/2015 від 13.10.2015, «Про реко-
мендації парламентських слухань на тему «Тарас Шевченко як постать світового 
значенння (до 200-річчя від дня народження)», спрямованих на збереження істо-
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рико-культурної спадщини, передбачено занесення могили Тараса Шевченка і 
Шевченківського національного заповідника в м. Каневі до Списку об’єктів 
Світової спадщини ЮНЕСКО як об’єкта, що з 1989 року перебуває у Поперед-
ньому списку об’єктів Світової спадщини; вирішення питання передачі до дер-
жавної власності, із включенням до складу заповідника, пам’ятки історії та 
природи – «Михайлова Гора» (садиби Михайла Максимовича), меморіальної 
дороги в с. Прохорівка Канівського району, де влітку 1859 року проживав 
Тарас Шевченко [3, с. 74–75]. 

Захисники пам’яток історії, культури і природи впродовж багатьох років 
чинять спротив будь-яким спробам загрози довкіллю Тарасової гори, відстоюють 
розширення заказника «Тарасів обрій». Ці заходи суголосні з записами до книг 
вражень, у яких дописувачі надають довкіллю глибинних сенсів, пов’язаних із на-
ціональним самоусвідомленням: «Якесь тут блаженство, якийсь рай земний. Я 
буду всім радити, хто лічить себе справжнім українцем, то повинен неодмінно 
посітити могилу нашого рідного Батька України. М. Цьова» (23.05.1918). Гості 
Тарасової гори не лише фіксують свої відчуття, а й осмислюють їх джерела: «Ці 
чудові святі місця випромінюють щире українське тепло, – пише І. Горак зі Льво-
ва. – Геній українського народу Тарас Шевченко не тільки відчував цю силу, – він 
своїм перебуванням на цих горах зарядив їх надзвичайно позитивною енергією на-
віки. Я вірю, що національна свідомість українців зростатиме завдяки цій енергії» 
(09.07.2000). Пам’яткоохоронна позиція заповідника щодо захисту довкілля базує-
ться також на положенні Європейської ландшафтної конвенції стосовно важливої 
суспільної ролі ландшафту в культурній, екологічній, природоохоронній та соці-
альній сферах, відповідає вимогам законів України, зокрема, «Про охорону куль-
турної спадщини» та «Про природно-заповідний фонд України». Адже проблема 
збереження навколишнього середовища заповідних територій Канівщини, зокре-
ма, видноколів Тарасової гори, має не лише екологічні, а й історико-культурні, 
духовні, національні аспекти. 
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Бардік М.А. 
 

Художник Києво-Печерської лаври Іринарх: переддень реставрації  
 

Питання збереження пам’яток культурної спадщини тісно пов’язано з за-
гальнокультурним виміром свідомості суспільства, розумінням цінності над-
бань вітчизняної історії. Необґрунтовано негативною залишається оцінка робіт, 
виконаних під керівництвом художника Києво-Печерської лаври Іринарха в 
Успенському та Софійському соборах.  

За клопотанням митрополита Філарета талановитий художник-чернець 
Іринарх (іконописець, монументаліст) був переведений з Орловської єпархії до 
Києво-Печерської лаври у 1840 р. Йому належало провести оновлення Великої 
лаврської церкви. Для його виконання Іринарх залучив сорок вісім художників 
– лаврських і запрошених, зважаючи на складність та значний об’єм робіт, які 
проводилися при безперервності богослужінь. Події, які сталися під час прове-
дення цього оновлення, мали важливе значення у формуванні державного під-
ходу до охорони культурної спадщини.  

Масштабне оновлення Великої Лаврської церкви тривало з липня 1840 р. 
до осені 1842 р. і було призупинене розпорядженням Миколая І. Цей факт без-
підставно трактувався як незадоволення імператора низьким рівнем роботи ху-
дожників. Проте у процесі аналізу історичного фактажу було доведено, що 
невдоволення імператора пояснювалося оновленням головного собору Лаври 
без його дозволу. У свою чергу імператорський гнів спровокував донос київсь-
кого генерал-губернатора Д. Бібкова [1, с.42]. Через деякий час вийшов указ 
імператора, що доповнив «Строительный устав» і упорядкував проведення 
будь-яких відновлювальних робіт в історичних пам’ятках. «Воспрещается при-
ступать без высочайшего разрешения к каким-либо обновлениям в древних 
церквах и во всех подобных памятниках. Вообще древний, как наружный, так и 
внутренний, вид церквей должен быть сохранен тщательно, и никакие 
произвольные поправки и перемены без ведома высшей духовной власти не до-
зволяются. Кроме того, епархиальным архиереям повелено наблюдать, дабы 
нигде, ни под каким предлогом, в древних церквах не дозволялось ни малейше-
го исправления, возобновления и изменения живописи и других предметов 
древнего времени, а всегда испрашивалось на то разрешение от Священного 
Синода»[2, с. 41–42].  

Усвідомлення Успенського собору як загальнонаціональної святині під-
штовхнуло імператора замислитися над питанням збереження культурної 
спадщини і зробити перший крок, оформлений законодавчо, на шляху форму-
вання реставрації. Закон був направлений на введення єдиного порядку у справі 
відновлення давніх пам’яток, у чому полягало його позитивне значення. Зазна-
чимо, що коли у 1850-х рр. лаврські художники виконували живописні роботи у 
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церквах Києво-Печерської лаври, вони отримали розпорядження митрополита 
Філарета (Амфітеаторова) поновити живопис без будь-якої зміни. 

Влітку 1843 р. з інспекцією живописних робіт в Успенському соборі при-
їхав академік Ф. Солнцев. Розписи, виконані під керівництвом Іринарха, він 
сприйняв як сформовану живописну декорацію собору, яка має бути завершена. 
Окреме розпорядження академіка стосувалося галереї ктиторів і настоятелів 
Печерського монастиря – оригінальної композиції у притворі собору. 
Ф. Солнцев записав: «оставшуюся старую живопись – портреты царей, великих 
князей и архимандритов осторожно вымыть и заправить» [2, с. 40]. 

Постає логічне питання, у чому полягало новаторство розпорядження, 
адже настінний живопис собору періодично поновлювали? Наприклад, лаврські 
художники М. Громика та М. Комарницький у 1824 р. поновили розписи ос-
новного об’єму, а в 1829–1830 рр. І. Ороб’євський та К. Волошинов – у голов-
ному, Михайлівському вівтарях і жертовнику. Вони промивали живопис, 
видляли місця лущень фарби, відновлювали місця втрат. Очевидно, подібні ро-
боти виконав Іринарх, поновлюючи портретну галерею. Але різним було ідейне 
підґрунтя робіт. До 1843 р. стан збереження розписів розглядався з точки зору 
церковної естетики: розписи створювали сакральний простір храму, у якому 
відбувалися богослужіння. Академік Ф. Солнцев виділив поновлення портретної 
галереї як комплекс заходів реставраційного характеру, програмно направлений 
на збереження живопису, що має історичну та художню цінність. 

Іринарху та Ф. Солнцеву доля дарувала можливість працювати з давніми 
софійськими фресками, і тоді став у нагоді досвід, отриманий у Великій Лавр-
ський церкві. Мистецька спадщина Іринарха і лаврських художників, що пра-
цювали з ним, досі зберігається у Софійському соборі. 

Після згаданого указу комплекс робіт з відновлення Софії Київської (со-
бору та усього архітектурного комплексу) відбувалися під контролем створено-
го у 1844 р. Комітету. Його можна вважати прообразом реставраційної ради, 
оскільки крім представників влади і духовенства до його складу увійшли фа-
хівці, що займалися архітектурними, живописними, інженерними роботами. 
Членами Комітету були Ф. Солнцев, київський митрополит Філарет, Іринарх. 
Комітет вирішив здійснювати «…возобновление всех открытых фресков, стара-
ясь всеми мерами, сколько возможно, сохранить священные изображения в том 
виде, в каком они открываются, и заправлять только в тех метах, которые 
затертые бывшею сверху штукатуркою или краскою» [2, с. 370–371]. 
Ф. Солнцев планував доповнювати фрескові композиції лише у місцях втрат, 
тобто застосувати реставраційний підхід. Його задум випередив час. 

На жаль, тогочасні технології були недосконалими, досвіду реставрації 
фресок не було. Втрутився також людський чинник. Для поновлення софій-
ських фресок був запрошений іконописець із Санкт-Петербурга М. Пєшехонов. 
Його спроба поновити фрески темперою виявилася невдалою: навесні 1849 р. 
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прописані темперою фрески вкрилися пліснявою і почорніли, після чого 
М. Пєшехонов, намагаючись боротися з пліснявою, покрив зображення варе-
ною олією. Фресковий живопис був пошкоджений, винагороду за контрактом 
М. Пєшехонову виплатили. Гроші були витрачені, а фрески не поновлені.  

Ситуацію врятував Іринарх. До поновлення фресок він за рішенням Комі-
тету приступив у липні 1850 р. Було вирішено поновлювати фрески олійними 
фарбами. У техніці олійного живопису виконали усі розписи в соборі, Живопис 
поновлення, написаний Іринархом та лаврськими художниками, після рестав-
раційних робіт ХХ ст. зберігся у місцях втрат фрескового живопису. Він допов-
нює давні фрески. Хотілося б зазначити, що лаврські художники не вивчали 
історії візантійського живопису, тому їм доводилося дописувати втрачені фраг-
менти зображень, використовуючи багатовікову традицію іконопису. Іринарх 
прописував фрески дуже тонким шаром фарби, делікатно. До речі, реставрато-
ри зазначали, що поновлені у такий спосіб фрески зберігалися набагато краще 
за ті, поверх яких було покладено ґрунт. Останній технології віддав перевагу 
І. Желтоножський, учень Іринарха, який завершив живописне оновлення собору. 

Історичне значення живописних робіт, проведених під керівництвом Іри-
нарха лаврськими художниками в Успенському соборі Києво-Печерської лаври 
та Софійському соборі у 40-50х рр. ХІХ ст., має бути відмічено у вітчизняній 
історії мистецтва. Це був початок реставрації монументального живопису, її 
переддень. З часом, у ХХ ст., на базі робіт у Софійському соборі була створена 
українська школа реставрації монументального живопису.  
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Борисенко М.О., Педченко В.О. 
 

Реставрація і дослідження пам’яток археологічного металу 
 
Археологічні знахідки завжди були важливим джерелом поповнення 

фондової, музейної, колекції групи «метал». Здебільшого цей безцінний 
матеріал вимагає пильної уваги, термінової консервації, реставрації, для по-
дальшого збереження і експонування в музеях. Художники – реставратори 
Національного заповідника «Софія Київська» ІІ категорії Борисенко М., Пед-
ченко В., підвищили рівень своєї кваліфікації і неодноразово стажувалися за 
темою: «реставрація пам’яток археологічного металу». Стажування проходило 
у відділі наукової реставрації та консервації Національного Києво-Печерського 
історико-культурного заповідника яке очолює С. В. Гага-Шереметьєва. 
Досвідчений художник-реставратор вищої кваліфікаційної категорії, творів з 
металу Марченко А.І. багаторазово був керівником стажувань. Дякуючи його 
професійним та особистим якостям фахівця, художники-реставратори мали 
змогуза період 2014 -2017рр. в реставраційній майстерні Національного 
заповідника «Софія Київська» відреставрувати понад десяти одиниць 
археологічних пам’яток музейного, фондового зберігання групи «метал».Ось 
деякі приклади:1).(фото №1)НДФ- 4828 чорний метал, археологічна пам’ятка 
XIX ст. Цвях кованийL-12,5см; D-3,5см.2). (фото №2) КП- 156. Стержень від 
хороса, фрагментований, кольоровий метал, бронза, литво, археологічна 
пам’ятка, XIIcт. L-6,8см; D-1,55см.. 3). (фото №3) CМАА-3377. Хорос, фраг-
мент, кольоровий метал, бронза, литво, археологічна пам’ятка, XIIcт. висота-
9,0см; ширина-8,8см. товщіна-0,5см..4). (фото №4) ВХ-10419. НДФ- 4827. Цвях 
кований з пів денно східного паруса Софійського собору чорний метал, 
археологічнапам’ятка. L-12,6см; D-4,5см. XIXст.5). (фото №5) НДФ- 
4811.Дзвін, мідний сплав, (язичок) – чорний метал, литво, ковка L-10,8см; D-
12,7см. XIXcт.6). (фото №6) НДФ-4822.Ніжка, фрагмент бронза литво, ковка. 
Ш: 9,7; В: 10,9; Т: 2,1. XI-XIIcт. археологічний метал. 

 

   
 

(фото до реставрації №1)   (фото до реставрації №2)    (фото до реставрації №3) 
 



 55

   
 

(фото до реставрації №4)  (фото до реставрації№5) (фото до реставрації№6) 
 
Пам’ятки ХІІ ст. (фото №2; №3) виготовлені з бронзи в техніці литво: КП- 

156 стержень від хоросу, CМАА-3377 фрагмент хоросу, поступили в майстерню 
на реставрацію,в незадовільному стані. "Хороси" [1, с.75-87] освітлювальні 
прилади є цікавими зразками досконалої техніки художнього литва, а також 
мистецькими творами, що зберегли в собі уявлення язичницької давнини. Вчені 
відмічають відсутність єдиного терміну для означення освітлювальних 
приладів ХІ-ХІІІ – в науковий обіг було введено два терміни "хорос" і 
"панікадило". Обидві назви грецького походження і перекладаються як круглий 
світильник та "багатосвічник". Причому назва "хорос" закріпилась за приладом 
ХІ-ХІІІ ст., а для подальшого періоду вживається "панікадило".Аналіз 
конструкцій [2, с.38] хоросів, що збереглись повністю, дозволяє поділити їх на 
дві типологічні групи. До першої відносять світильники, які складаються з 
низького циліндру, сполученого з ажурним днищем. До днища кріпляться– 
напівкруглий піддон для встановлення лампади. Підвішується такий хорос на 
трьох ланцюгах, з’єднаних вгорі чашкою. Світильники, що належать до другої 
типологічної групи, не мають циліндричного обруча. Свічники розташовуються 
по зовнішньому краю ажурного кола. До нього приєднуються і ланцюги для 
підвішування.Експонат фрагменту хоросу CМАА-3377(фото №3),який поступив 
на реставрацію, був знайдений в Софійському соборі під час розкопок у 1936 році 
[3, с.28]. В той час були проведено перші масштабні розкопкиекспедицією 
Інституту історії матеріальної культури Академії наук УССР, вони розкрили 
весь Михайлівський приділ від стародавньої західної стіни до апсиди включно і 
внутрішню південну галерею, в розкопках брав участь М.К Каргер. Серед іншіх 
цікавих знахідок бувзнайденийекспонат фрагменту хороса, який на сьогоднішній 
день зберігаєтьсяу фондах Національного заповідника «Софія Київська». 

Всі пам’ятки з археологічного металу, які поступили на реставрацію в 
майстерню, мали незадовільний стан, були покриті різноманітними стійкими 
нашаруваннями та продуктами корозії. В деяких місцях інтенсивні, крапкові 
продукти корозії були зеленого кольору і за візуальними дослідженням можна 
було визначити, що вони хлоридного походження. Художники – реставратори 
зробили детальний опис загального стану експонатів, фото фіксацію та макро-
зйомку окремих ділянок пам’яток. Локальну пошарову зондажну розчистку 
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експонатів, для затвердження реставраційної методики на науково-реставраційній 
радіНаціонального заповідника «Софія Київська».Були проведені лабораторні 
дослідження різноманітних поверхневих нашарувань основи експонатів. При 
співпраці з бюро науково-технічної експертизи «Артлаб» були зроблені 
дослідження археологічної пам’ятки з чорного металу НДФ- 4828,цвях кований 
L-12,5см; D-3,5см. (реставратор Борисенко М.О.) Незалежні експерти творів 
мистецтва з технологічної лабораторіїпровели наступні дослідження: дослі-
дження шляхом ІК спектроскопії з Фур’є перетворювачем (FTIR) і системою 
НПВО (діамантове вікно). З метоювстановлення типа фарби і покриття, відібраної 
проби. Дослідили методом ІК спектроскопії на спектрометрі Vertex 70, фірми 
Вruker, Германія. Загальне дослідження в променях Вуда; дослідження за до-
помогою методу РФА основи та стійких поверхневих нашарувань експона-
ту;візуальне та мікроскопічне дослідження експонату, поверхневих нашарувань 
та зв’язуючих.Результати дослідження: 

§ Покриття – олійна фарба з додаванням клею рослинного походження 
(декстрин, камедь), віск; 

§ Олійні фарби, порівняльний вік масляного зв’язуючого 130 років. 
§ Біліла – цинкові з домішками свинцових, цинково-свинцових. 
§ Пігменти: Чорний – Ivoryblaсk (жженая кость). 
§ Сірий – Lampblaсk (ламповачорна), охра. 
§ Світло коричневий – охра світла. 
На підставі проведених дослідженнь можливо зробити висновок, що фарба 

на шляпці цвяха являється олійною фарбою, виробництва кінця ХІХ – першої 
половини ХХ століття.(БНТЄ АРТ-ЛАБ). 

Проведення лабораторних досліджень, допомогло встановити датування 
нанесення реставраційних та фарбових нашарувань на шляпці цвяха, та визна-
чити методику реставрації. Встановлено, що нашарування олійної фарби з 
імітацією мозаїки на шляпці цвяха відноситься до реставраційних робіт в 
Софійському соборі в кінці ХІХ на початку ХХст. Нашарування пігменту ivory-
black були нанесені на поверхню експонату в більш ранній період, в ХIXст. 

За рішенням науково-реставраційної ради Національного Заповідника 
«Софія Київська» склад і послідовність реставраційних заходів,для кожного 
експонату індивідуально, розробленнихреставраторами були затверджені. 

Художниками – реставраторами була проведена реставраціястосовно всіх 
пам’яток взятих на реставрацію згідно розробленного і затвердженого завдання 
на науково-реставраційній раді.Всі пам’ятки після реставрації набули 
експозиційного вигляду і були прийняті науково – реставраційною радою 
Національного Заповідника «Софія Київська».  

Реставраційний процес пам’яток з металу – це комплексне дослідження, 
розчищення, стабілізація, зміцнення і консервація.  
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Всі реставраційні процеси поетапної роботи над пам’ятками з металу, що 
вимагали: залучення точних наук, розробки реставраційних методологій, про-
ведення наукового і мистецтвознавчого аналізу, збереження автентичності 
пам’ятки, було здійснено завдяки співпрвці з відділом наукової реставрації та 
консервації Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.  

 

   
 

Фото №7 CМАА-3377 Хорос  
фрагмент після реставрації. 

Фото №8 Цвях кований.  
НДФ- 4827 післяреставрації 

 
 

   
 

Фото№9 НДФ-4822. Ніжка,  
фрагмент після реставрації 

Фото№ НДФ- 4811. Дзвін  
після реставрації 

 
 
 

Література 
 

1. Архипова Є.І., Мовчан І.І. Нові знахідки виробів прикладного мистецтвар. // 
Археологія, – 2002, № 4 – С. 75- 87 

2. Археологія Української РСР. – К, 1975 – т. 3; с.38 
3. Каргер М.К. Отчет о раскопках в Переяславе-Хмельницком в 1952-1953 гг. // НА 

ІА НАНУ. – 1953/10. – 28 с. 

 



 58

Бричка А. В. 
 

Чернецтво і музейна спадщина: точки дотику  
 

У багатьох творах православні храми й монастирі часто порівнюють з не-
бесними гвіздками, якими кріпиться Земля. В духовних місцях за всіх часів 
стражденні й скорбні знаходили порятунок і розраду, тут поранені душі 
підносилися вгору. І скільки б не минуло років, стіни цих острівців порятунку 
пам’ятають кожного, хто був тут. Та, зазвичай, окрім того, у чию честь названо 
той або інший храм, люди мало що про нього знають. Музеї допомагають нам 
заповнити інформаційні пробіли і з’єднати воєдино всі історичні фрагменти. 

У музеях чернецтва кожен бажаючий може познайомитися зі справжніми 
документами, що розкривають сутність чернецтва, побачити унікальні рукодільні 
роботи ченців, довідатися про наукові досягнення й відкриття, зроблені ченцями, 
про внесок монастирів у науку, мистецтво й освіту. Адже саме при монастирях 
створювалися перші школи й лікарні. Важливі відкриття в науковій сфері 
здійснювалися передусім людьми віруючими, які прекрасно розуміли, що це 
Господь через них відкриває двері в непізнаний світ. 

На жаль, в Україні сьогодні немає музею, повністю присвяченого чернец-
тву. Про сутність цього феномену більше здатні розповісти музеї при монасти-
рях, присвячені історії цих духовних осередків. 

Так, наприклад, 2 вересня 2011 року з нагоди 960-річчя Києво-Печерської 
лаври у відреставрованих автентичних келіях соборних старців Києво-Печерської 
лаври XVІІІ сторіччя (корпус 3) відкрився Музей історії Києво-Печерської Лаври. 
У 20 музейних залах розташовано 900 оригінальних і копійних експонатів з 
фондової колекції Києво-Печерського заповідника, найдавніші з яких датуються 
давньоруським періодом (X-XІІ століття). Представлені в залах музейні предмети 
дають можливість одержати вичерпну інформацію про головну православну свя-
тиню України, ознайомитися з основними віхами майже тисячолітньої історії 
найдавнішого монастиря Київської Русі. У музеї представлені фотографії та кар-
тини засновників монастиря, ченців, що перебували у ньому, предмети їх просто-
го побуту, зразки одягу та взуття [3].  

З 2010 року діє музей при Свято-Успенській Святогорській Лаврі. У його 
залах представлені стенди з цікавими, а часом, й унікальними експонатами, що 
доносять до нас про багатовікову історію Православ’я на Донеччині й історію 
Святогорської обителі. У музеї прочани можуть дізнатися про життя ченців ми-
нулих століть, їх побут, побачити кухонне начиння, з якого їли та пили ченці, 
які книги читали. Також прочанам доглядачі музею розповідають про ретельну 
регламентацію життя ченців у монастирі, розпорядок дня яких був щільно зай-
нятий молитвою, послухами, фізичною працею, і у них практично не було так 
званого вільного часу. Адже ченцеві годиться дорожити часом, не тільки днями, 
але й годинами і хвилинами, тому що ними заробляється блаженна вічність [6].  
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Музей Покровського чоловічого монастиря у Харкові відкрився у 2010 році. 
У ньому увазі відвідувачів представлена постійно діюча експозиція, що розповідає 
про історію давньої обителі, починаючи від її заснування у 1658 році і до сього-
дення. Своїми експонатами, фотографічними й художніми матеріалами музей 
розкриває не тільки важку й славну історію обителі, але й розповідає про людей, 
працями й подвигом яких вона сьогодні процвітає. Дбайливо зберігаючи зв’язок 
часів, експозиція музею представляє сьогоднішній день обителі художніми порт-
ретами ченців монастиря, виконаних у техніці олійного живопису. Крім того, в 
експозиції музею є розділи, присвячені чернецтву в Україні [5, с. 128]. 

Троїцько-Іллінський монастир у Чернігові також має свій невеликий му-
зей, у якому можна довідатися що він був засновані в 1069 році як печерний 
християнський монастир. Прочани у ході відвідування музею дізнаються про 
аскетичне життя ченців монастиря у минулі століття, а також особливості будо-
ви печер, у яких велося аскетичне існування. Усі печерні порожнини самітників 
розміщувалися у важкодоступних місцях. Вхідні отвори у печери є невеликими 
та характерно звуженими, і, ймовірно, робили їх такими з метою забезпечення 
непомітного існування й збереження теплової енергії. У печерах не було 
віконних чи вентиляційних отворів. Вхід у них мав універсальне призначення. 
Тому, крім входу та виходу вони одночасно слугували отвором для освітлення, 
доступу повітря та вентиляції печери. На музейних фотографіях печер можна 
побачити заглиблені ніші, які мали культове призначення, а на стінах – висічені 
зображення хрестів, хрестоподібних знаків, ліній, літер. Ці написи та зображен-
ня християнських релігійних символів у печерних порожнинах несуть на собі 
значну історичну інформацію [1, с. 526]. 

Монастирський музей було відкрито також у Межиріцькому Свято-
Троїцькому чоловічому монастирі. У ньому зберігаються дарунки, реліквії, 
предмети, пов'язані з історією монастиря. Крім того, одна з експозицій присвячена 
чернецтву, його історії, традиціям, правилам, побуту, розпорядку дня ченців [2].  

Не так давно стало відомо, що на Святій горі Афон відкрився Музей русь-
кого чернецтва, де зібрано найбагатшу колекцію експонатів: стародавні рукописи, 
рідкісні книги, богослужбовий одяг, церковне начиння, ікони, картини, статуетки, 
механізми, інструменти, предмети побуту ченців, фотографії тощо. Все це 
пов’язане з історією й спадщиною Святої Гори. Представлені тут як експонати епо-
хи античності (часів греко-перських війн, Олександра Македонського й Римської 
імперії, коли на Афоні розташовувалися давньогрецькі міста-поліси), так й експо-
нати часів Візантійської імперії й турецького панування [4]. Знайомство з музеєм і 
його унікальною колекцією дозволяє прочанам не тільки дізнатися, а й долучитися 
до найбагатшої спадщини, культури, духовності й історії Святої Гори. Тут, в одно-
му місці, представлені вся історія й багатовікова спадщина Святої Гори, так що для 
їх вивчення, по суті, вже немає потреби звертатися в кожен окремий афонський мо-
настир або скит, яких на Афоні більше сорока. Визначним моментом є те, що 
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екскурсії та ознайомлення з експонатами й історією Афона, організовувані 
фахівцями монастирського музею, поєднуються тут з не менш цінним прилученням 
до найбільших святинь Афону, його численних цілющих мощів святих і чудо-
творних ікон. Все це разом накладає сильні враження на прочан, що сприяє 
внутрішньому переосмисленню буття й оздоровленню як духовно, так і тілесно [4]. 

Підсумовуючи, зауважимо, що в житті української православної церкви 
чернецтво займає особливе місце. Виникнувши в надрах Церкви, як діяльний 
вираз прагнення мирян до християнського ідеалу, чернецтво поступово стало 
самостійним інститутом Церкви, її найбільш активною і діяльною силою. Нав-
коло цього «ядра Православ’я» концентрувалися і клірики, і миряни: простий 
народ, сановні особи, вчені богослови – всі тягнулися до відлюдників, шукаючи 
розради і духовного повчання. Тому історію чернецтва слід зберігати і поши-
рювати серед мирян. Ґрунтовну допомогу у цьому надають саме музеї, 
поєднуючи минуле із сучасністю, мирське життя із духовним. 
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Реставрація скіфських ножів з розкопок  

Краснознам’янської експедиції інституту археології НАНУ  
в експозиції НМІУ 

 
У 2010 році в відділ наукової реставрації Національного музею історії 

України надійшли на реставрацію скіфські ножі з колекції Краснознам’янської 
експедиції. Матеріали якої музей одержав у 1981р. Краснознам’янська 
експедиція інституту археології АН УРСР проводила розкопки чотирьох кур-
ганних груп I-IV у с. Первомаївка Верхньорогачицького району Херсонської 
обл. у 1981р. під керівництвом Г.Л. Євдокимова. Було досліджено чотири кур-
гани (один епохи бронзи та три скіфських IV ст. до н.е.). 

http://mezhyrich-mon.com.ua
http://www.kplavra.kiev.ua
http://afonit.info/novosti/novosti-russkogo-monastyrya/na-afone-otkrylsya-muzej-posvyashchennyj
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Частина предметів за станом збереження надійшла до науково-допоміжного 
фонду, серед них – фрагменти 5-ти залізних ножів з горбатими спинками [1, 89, 
рис. 3(7), 96, рис. 9 (1) 106, рис. 17(7)]. Леза 4-х ножів (інв. № БД-4991/1, БД-
4991/2, БД-4991/3, 4991/4) перебували у дрібних фрагментах. У суцільних 
кістяних руків’ях ножів збереглись залишки залізних клинків довжиною 3 см та 
залізних штифтів, якими клинок прикріплювали до кістяних ручок. В руків’ ї 5-
го ножа (інв. № БД-5016) збереглось майже 1/2 клинка (рис. 1). У 1970-х рр. 
відомий археолог Б. А. Шрамко провів серію металографічних аналізів скіфських 
ножів, які продемонстрували, що різні типи ножів виготовлені за різними 
технологіями. Найбільш складним за технологією виготовлення виявились побутові 
ножі з дугоподібною спинкою та прямим лезом [2, 113 (табл.47]. 

У 2010–2011 рр. означені ножі під керівництвом художника-реставратора 
Ластовкіної І. І. були відреставровані студентами Національної академії обра-
зотворчого мистецтва та архітектури. Заняття яких проводиться на базі відділу 
наукової реставрації НМІУ. Лабораторні дослідження з’ясували, що поверхня 
ножів вкрита тонким шаром консерванту, для зняття якого було підібрано 
відповідний розчинник. На поверхні фрагментів ножів спостерігалось розшару-
вання металу та суцільний шар продуктів корозії заліза. За допомогою магніту 
був проведений аналіз на наявність металевого ядра, який підтвердив повну 
мінералізацію заліза. На основі лабораторних досліджень був складений план 
реставраційних заходів, який поділявся на роботу з кісткою та металом. Кістяні 
руків’я ножів з залишками клинків мали нерівномірний колір – від світло-
охристого до світло-коричневого. Таке забарвлення виникло тому, що кістка 
тривалий час контактувала з залізом і на її поверхню потрапили продукти 
корозії. Кістяні руків’я мали втрати, потертості та тріщини. Реставратори вида-
лили з ручок ножів консерваційне покриття, зволожили поверхню дистильова-
ною водою, розчистили скальпелем та законсервували полімером ParaloidB-72. 
Мастикування кістки виконувалось 10% розчином ПВБ з тальком та 
мінеральними сухими пігментами у якості наповнювача [3, 258]. Мінералізовані й 
уражені хлоридами металеві частини розчищались та вирівнювались за допомо-
гою бормашини з різними насадками з закріпленням поверхні 2% розчином 
полімеру Paraloid B–72 [4, 84]. Після цього фрагменти були склеєні та 
мастиковані двохкомпонентним олігомером на основі епоксидних смол. В 
якості наповнювача використовувались продукти корозії заліза, попередньо 
оброблені розчином таніну з додаванням графіту. Мастика наносилась локаль-
но в місцях склеювання, які потім зачищалися шліфувальним папером та кон-
сервувались 3% розчином полімеру ParaloidB–72 (рис. 2). Після завершення 
реставраційних робіт ножі набули таких розмірів: 19 см (інв. № БД–4991/1), 
18 см (інв. № БД–4991/2), 22 см (інв. № БД–4991/3), 16 см (інв. № БД–4991/4), 
17 см (інв. № БД–5016). Завдяки реставраційним діям вдалось провести 
атрибуцію (рис. 3). Після наукового дослідження і консультації доктора вете-
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ринарних наук, завідувача кафедри анатомії та гістології тварин Національного 
університету біоресурсів і природокористування України О. П. Мельника було 
визначено, що ці ножі є медичними інструментами. Нині ножі представлені в 
експозиції НМІУ "Найдавніша та середньовічна історія України." 
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Рис.1. Ножі до реставрації 
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Рис.2. Ножі в процесі реставрації 

 
Рис.3 Ножі після реставрації 
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Збереження спадщини акварельного живопису в музеях міста Києва  

 
Акварельний живопис відноситься до культурно-історичного надбання, 

спадщини людства, де кожен митець є віддзеркаленням дійсності свого часу. На 
художника та його творчість впливають: сім'я, політично-суспільні зміни, релі-
гійні погляди, соціальне положення, середовище, вади, звички, слабкості та ін-
ше. Майстри минулого залишили картини, етюди, нариси в різноманітних 
техніках акварелі, що зберігаються в музеях, фондові колекції яких, також 
складаються з унікальних цінностей: особистих речей, автографів, фотографій, 
творів та іншого. Через дослідження етапів історичного формування колекцій в 
музеях, з усіма їх особливостями, можна розгледіти різноманітні подробиці, 
випадковості, відхилення та барви особистості, які дають змогу пізнати митця і 
його творчість. Тому в дослідженні фондових колекцій в музеях розкриваються 
нові грані: "історія – колекція – особистість – автор – твір" , що є джерелом 
наукової новизни, а також важливим базисом пізнання традицій минулого.  

В місті Києві знаходяться два музеї, де зберігаються акварельні роботи 
знаного оспівувача української землі Тараса Шевченка [1]. До акварелі Шевченко 
звертався упродовж майже усього життя і залишив у цій техніці найбільшу части-
ну своєї живописної спадщини. 94 акварелі художника зберігаються у Національ-
ному музеї Т. Г. Шевченка в Києві. Ще 17, зібраних в Альбомі 1845 р., – в 
Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України. 

Літературно-меморіальний музей, присвячений Тарасові Шевченку, ви-
світлює київський період його життя. Він розміщений у будинку чиновника 
Івана Житницького, побудованому 1835 р. на колишньому Козиному болоті. 
Тут квартирував поет з весни 1846 р. до свого арешту – 5 квітня 1847 року. Літе-
ратурно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка – перший музей Кобзаря, 
створений у 1928 році; з 1966 року – філія Державного музею Т. Г. Шевченка (ни-
ні – Національний музей Тараса Шевченка). Після реставрації 1992-1995 рр. ство-
рено нову експозицію – «Тарас Шевченко в Києві», що існує з невеликими 
змінами і донині. Сучасна експозиція в повному обсязі розкриває тему перебуван-
ня Т. Шевченка в Києві під час трьох його приїздів на батьківщину (перше прожи-
вання його в будинку 1846 року). Фондова колекція музею складається з 
унікальних цінностей: меморіальних речей Т. Шевченка, його офортів, автографів, 
фотографій, перших творів поета. Представлені акварелі М. Сажина, унікальні 
гравюри краєвидів Києва, фото ХІХ століття, роботи видатних художників на 
шевченківську тематику, твори декоративно-прикладного мистецтва [2].  

У Національному музеї Т. Г. Шевченка історія колекції почалася відразу 
по смерті Тараса (10 березня 1861 р.). Він, як відомо, помер у Петербурзькій 
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Академії мистецтв, у невеличкій майстерні, що слугувала митцю і помешкан-
ням, і робочим притулком. Усі речі, що були в тій майстерні, стали основою 
для майбутнього зібрання. Художник Григорій Честахівський, який в останні 
роки життя Шевченка був для нього особливо близьким другом, склав доклад-
ний опис мистецьких творів, робочого приладдя та інших речей, що на той час 
знаходилися в майстерні, і тривалий час зберігав їх у себе. Згодом Честахів-
ський передав цей скарб чернігівському колекціонеру-меценату Василю Васи-
льовичу Тарновському-молодшому. 

Передаючи збережене з петербурзької майстерні Шевченка, Честахівський 
означив в супровідному листі Тарновському, датованому 1888 р., що Тарасова 
спадщина має зберігатися саме у «національному хранилищі», тобто в музеї на-
ціонального значення. Саме колекція Тарновського, постійно поповнюючись, 
невдовзі стала найбільшою в Україні. 

27 березня 1945 року – з’явилася постанова уряду про об’єднання Цен-
трального державного музею Т. Г. Шевченка та Галереї картин Шевченка в 
єдиний літературно-художній музей. І 22 червня 1948 року, було ухвалено ще 
одне рішення – про відкриття музею саме на бульварі Тараса Шевченка, 12. 

Ця будівля у другій половині ХІХ ст. належала родині Терещенків – відо-
мих меценатів та колекціонерів творів образотворчого мистецтва. У просторих 
залах маєтку Микола Терещенко розмістив художню колекцію, що включала 
картини І. Айвазовського, І. Шишкіна, І. Рєпіна, В. Верещагіна, М. Врубеля. 
Після революції 1917 р. родина Терещенків емігрувала за кордон, будинок було 
експропрійовано і передано у державну власність. Саме тут, у будівлі, де міг 
бувати Тарас Шевченко, 24 квітня 1949 року відкрито Державний музей Тараса 
Шевченка. На той час його фондову основу складали об’єднані колекції Цен-
трального державного музею Т. Г. Шевченка та харківської Галереї картин 
Шевченка. Крім того, фонди поповнилися оригінальними шевченківськими доку-
ментами, різними матеріалами з музеїв та установ Чернігова, Дніпропетровська, а 
також оригінальними творами Тараса Григоровича, що збереглися в музеях Моск-
ви та Ленінграда. Ця експозиція вперше розкривала відвідувачам біографічний 
показ життя і творчості Тараса Шевченка, всебічно висвітлювала його, як поета, 
художника, мислителя, громадського діяча. 31 березня 2001 р. музей отримав ста-
тус національного і створив умови для постійного представлення доробку Тараса 
Шевченка-художника (як живопису, так і графіки) в оригіналі [3]. 

Доробок Шевченка в акварельному живописі складається переважно з 
пейзажного жанру, включає також і кілька сюжетних малюнків. З перших, ще 
не впевнених, спроб прилучитися до виконання мініатюрного портрета, розпо-
всюдженого тоді, до нас дійшли: «Енгельгардта П. В. портрет» (1833) та 
«Портрет невідомої» (1834). Вони засвідчують досить вправне володіння ма-
люнком – основою образотворчого мистецтва, набутим, цілком ймовірно, ще у 
Вільні на лекціях Й. Рустемаса, копіюванням з різних естампів (приміром, «Жі-
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ноча голівка», 1830). У цих роботах спостерігається пошук у відтворенні аква-
реллю кольорових співвідношень та світлотіньових градацій. Як зазначав Шев-
ченко в Автобіографії, він тоді багато малював аквареллю портретів з натури. 
Згодом, у Петербурзі, під час відвідування у 1835 році малювальних класів То-
вариства заохочування художників, де також приділялася значна увага копію-
ванню, Шевченко звертається до поширених в Академії мистецтв історичних 
сюжетів і в техніці акварелі створює композиції «Александр Македонський ви-
являє довір’я своєму лікареві Філіппу», «Смерть Віргінії» (обидві 1836), з част-
ковим застосуванням акварелі «Смерть Сократа» (1837), вирішені за канонами 
академічного історичного живопису. Шевченко застосовує підкреслено графіч-
ний рисунок, ілюмінований аквареллю. Колір у них, значною мірою, служить 
також розв’язанню композиційних завдань. Упродовж кількох років митець до-
сягає високого професіоналізму у складній техніці письма прозорою водяною 
фарбою. Легкістю й прозорістю відзначаються портретні твори академічних 
років: «Абази К. портрет», «Портрет невідомого» (донедавна помилково вва-
жався портретом Є. Гребінки; обидва 1837), «Портрет невідомого» (1837-38), 
«Портрет дівчини з собакою», «Луніна М. О. портрет» (обидва 1838) [4]. 

Також видатним живописцем, майстром в акварелі, який жив і працював на 
теренах Києва, був Михайло Врубель. Хоча Врубеля ми і називаємо російським жи-
вописцем, але родовід майстра багатогранний. Батько – поляк, родом з прусської 
Польщі. Мати за материнською лінією данка. Сам же художник, який створив гале-
рею безсмертних образів на берегах Дніпра, часто казав: «Який же прекрасний, од-
нак, Київ! Я люблю Київ! Шкодую, що я тут не живу…» Ці одкровення дають нам 
підставу вважати Врубеля «своїм». Іменем художника в Києві названі спуск і прову-
лок. На фасаді будинку №14 по вулиці Десятинній встановлено меморіальну дошку. 
Та й саме його творчість лежить в площині духовної спадщини українського народу. 

Національний музей «Київська картинна галерея» володіє одним з най-
більших зібрань робіт Врубеля «київського періоду», що складають основну 
частину виставкового комплексу. Унікальна колекція включає широко відомі 
твори, численні замальовки з натури, начерки, ескізи, близько 40 портретних 
робіт майстра, велика частина яких була виконана в Києві, Одесі, Венеції. Вони 
різноманітні за технікою виконання й мірою завершеності і відображають не 
лише талант художника-портретиста, але і його ставлення до людини. Музей 
володіє однією з найбільших колекцій етюдів і квіткових композицій М. Вру-
беля. Прекрасне, різноманітне зібрання дає можливість послідовно показати 
розвиток цього особливого «врубелевського» жанру, розквіт якого припав саме 
на «київський період». Біблійні та євангельські образи – одна з провідних тем у 
творчості Врубеля, яка є найважливішою складовою створеного ним художньо-
го простору. Образи Богородиці, Бога-сина, ангели, архангели, демони – супро-
воджували митця протягом усього його творчого життя, відображаючи красу 
світобудови. Колекція музею відрізняється достатньою повнотою і різноманіт-
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ністю, дозволяє показати особливий характер світосприйняття майстра і проде-
монструвати ряд потужних та надзвичайно виразних художніх образів. 

У Києві Врубель прожив шість років, і серед інших своїх занять давав 
уроки світським дамам Н. Я. Манцевій і Є. П. Бунге, які звернулися до худож-
ника з проханням навчити малювати аквареллю. І хоча він володів технікою 
акварелі чудово, досвіду викладання у нього не було: Врубель просто сідав і 
малював перед ними квіти. Етюди художник залишав своїм ученицям на згад-
ку, багато з цих робіт сьогодні зберігаються в Київському музеї. 

Жага краси, відтворення за її законами ідеального простору як середовища 
існування було одним з важливих світоглядних напрямків епохи символізму, що 
охоплює період від 1880-х по 1920 рр. Михайло Врубель володів особливим, кос-
мічним баченням природи, і в творчості його видно пошуки «нев’янучого саду», 
нетутешньої краси буття. Інтерес Врубеля до садово-паркового простору і квітів 
проявився ще в «київський період» творчості. Київський музей володіє однією з 
найбільших колекцій картин, етюдів, нарисів і квіткових композицій Врубеля [5]. 

Отже дослідження основних етапів історичного формування фондових 
колекцій і збереження спадщини акварельного живопису Т. Шевченка та М. 
Врубеля в музеях міста Києва є багатим джерелом відкриттів історії життя і 
творчості митців. Де акварельний живопис становить невід'ємну частину куль-
турно-історичного надбання, яке є базисом для нововведень і відкриттів аква-
релістами наступних поколінь. Це є суттєво важливий зв'язок, який об'єднує 
минуле й сучасне і представляє інтерес для подальшого наукового дослідження 
в площині впливу традицій на новаторство сучасних митців в Україні.  
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Вечерський В. В. 
 

Проектування музейної інфраструктури  
в контексті охорони пам'яток 

 
Музей являється складним культурним, просторовим і господарським 

організмом, який вимагає від проектувальника не тільки бездоганного архі-
тектурного смаку, а й великого досвіду проектування з дотриманням безлічі 
технологічних нормативів. Але передусім – досконалого знання специфіки му-
зейної роботи. 

Музеєзнавці й архітектори єдині в тому, що при розміщенні музейних бу-
дівель необхідно дотримуватися загальних урбаністичних (містобудівних) ви-
мог: розташування в центрі міста або в рекреаційній зоні, подалі від великих 
промислових і транспортних об'єктів [1, с. 534; 2, с. 5]. Бажаним є безпосереднє 
включення музейної будівлі в соціально-культурну інфраструктуру міста чи 
його району. Має бути забезпечена зручна транспортна доступність, а також 
безпека. Українське законодавство цілком слушно наголошує на важливості 
музейної території та її правильного функціонального зонування (а значить, і 
використання). У статті 11 Закону України «Про музеї і музейну справу» за-
значено, що на території, відведеній для музею, може бути виділено зони: 
заповідна – для зберігання і охорони найбільш цінних історико-культурних, 
меморіальних комплексів та окремих об'єктів; експозиційна – для стаціонарно-
го демонстрування великогабаритних музейних предметів і використання в 
культурно-пізнавальних цілях; наукова – для проведення науково-дослідної ро-
боти; рекреаційна – для відпочинку відвідувачів музею та їх обслуговування, 
зокрема розташування музейних крамниць, буфетів, кафе, інших пунктів гро-
мадського харчування, проведення мистецьких, культурно-освітніх заходів, 
гостьових місць для паркування автомобілів; господарська – для розміщення 
допоміжних господарських об'єктів, місць для паркування службових автомобі-
лів та інших транспортних засобів [3, с. 253-254]. У цьому контексті завданням 
архітектора разом з музеєзнавцями є раціональний розподіл і взаємозв'язок цих 
функціональних зон. 

Проектуючи архітектурні форми самої музейної будівлі слід пам'ятати 
про високі естетичні вимоги до архітектури такого типу громадських будівель і 
про те, що архітектурний стиль музейної будівлі повинен відповідати її місцю 
розташування (тобто архітектурному середовищу) та змісту (тематиці) музею. 
Український архітектор В. І. Проскуряков виділив 5 можливих принципів про-
ектування музеїв у середовищі: ігнорування архітектурного середовища; вико-
ристання навколишнього середовища як тла; інтеграція музею в навколишнє 
середовище; розчинення споруди музею в середовищі; використання елементів 
навколишньої архітектури як частин новоствореного об’єкта [4, с. 241]. 
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Вибір одного з цих принципів для реального проектуванння залежить від 
конкретної містобудівної ситуації та ступеня історико-культурної цінності того 
архітектурного середовища, в яке має інтегруватися нова будівля.  

У працях як музеєзнавців (Ф. Вайдахер) [1], так і архітекторів (В. Ревякін) 
[2; 5] одностайно наголошується на тому, що проектування будь-якої музейної 
будівлі починається зі з'ясування профілю музею (історичний, художній, тех-
нічний, меморіальний тощо) і його функціональної програми. Все це задає ті 
технічні параметри, які будуть узяті за основу при проектуваннні архітектурних 
форм музею. Збереження експонатів і обслуговування відвідувачів є основою 
діяльності музеїв. Це визначає структуру, склад і площі приміщень. При проек-
туванні музеїв реалізується принцип максимального розділення двох основних 
технологічних потоків: маршрутів руху відвідувачів і шляхів переміщення ек-
спонатів. Основними видами діяльності музеїв є формування та зберігання ко-
лекцій, науково-дослідна робота, організація постійної експозиції, влаштування 
виставок, культурно-освітня діяльність. З огляду на це Ф. Вайдахер поділяє всі 
приміщення музею на 4 зони: зона, у якій містяться колекції і до якої має дос-
туп публіка; зона, у якій містяться колекції і до якої публіка доступу не має; зо-
на, у якій немає колекцій і до якої має доступ публіка; зона, у якій немає 
колекцій і до якої не має доступу публіка [1, с. 520-521]. 

Цим зонам відповідають функціональні типи приміщень, які Ф. Вайдахер 
для зручності поділяє на 10 категорій. Це галерейні, експозиційні, виставкові 
зали; галерейні та виставкові службові приміщення; фондосховища; приміщен-
ня для наукових досліджень, включно з бібліотеками, архівами, комп'ютерними 
центрами; сервіс (аудиторія, крамниця, кафе, туалети, гардероб); адміністра-
тивні приміщення; господарські приміщення, необхідні для експлуатації музею; 
приміщення для популяризаційно-освітньої роботи; стоянки для транспорту; 
немузейні приміщення [1, с. 521-522]. Принагідно зазначимо, що гостьові і 
службові транспортні стоянки мають міститися не в музейній будівлі, а на при-
леглій до музею території; а немузейні приміщення в музейній будівлі україн-
ським законодавством заборонені [3, с. 253]. 

Зазначені вище типи приміщень об'єднуються в групи за схожими (суміс-
ними) функціями і мають функціональні, а значить і просторові взаємозв'язки. 
Це й визначає функціональну схему музею – основу його розпланувально-
просторової структури. 

Парадоксально, але не архітектори-проектувальники, а музеєзнавець 
Ф. Вайдахер наголошує на єдино правильному сьогодні методі архітектурного 
проектування музейної будівлі: це так зване проектування зсередини назовні, 
коли спочатку ретельно відпрацьовують схему функціональних взаємозв'язків, 
а на її основі проектують план музейної будівлі [1, с. 535-536]. Що стосується 
фасадів, то сучасні архітектурні технології дозволяють вирішувати фасади бу-
дівель більш незалежно від розпланувальної структури, ніж це було в минулі 
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часи (до серед. ХХ ст.). Тому в проектуванні зовнішнього вигляду музейної бу-
дівлі архітектор має повну свободу творчості, обмежену тільки вимогами кон-
тексту архітектурного середовища та змістом музейної діяльності, який слід 
передати в архітектурно-художньому образі конкретної будівлі.  

Музеї, розташовані в пам'ятках культурної спадщини мають значні 
відмінності й особливості щодо проектування їхніх архітектурних форм. До-
цільність розміщення музеїв у будівлях-пам'ятках спеціально обумовлена укра-
їнським законодавством [3, с. 255]. Ця сучасна тенденція є продовженням 
старої традиції розміщення художніх музеїв у пам'ятках архітектури. Природ-
ність поєднання класичних творів мистецтва з історичним інтер'єром переважує 
багато незручностей, пов'язаних з пристосуванням старовинних будівель під 
сучасні технічні потреби музею. 

Але тут постає серйозна проблема: техніко-технологічні вимоги щодо 
проектування сучасних музеїв прямо суперечать вимогам охорони пам'яток ар-
хітектури. В цьому плані у фахових музейників та музеологів позиція катего-
рична: «вимоги користувачів музею повинні мати першість перед охороною 
архітектурної пам'ятки». Солідаризуючись з цією тезою Бігеля, Ф. Вайдахер 
формулює свій постулат: «У дискусіях про обладнання музеїв в історичних бу-
дівлях і для вже існуючих музеїв, і для майбутніх музейних закладів має справ-
джуватися принцип, згідно з яким будівля служить музеєві, а не музей будівлі» 
[1, с. 541]. З точки зору фахового пам'яткоохоронця це не що інше, як виправ-
дання новітнього вандалізму під прикриттям музейних потреб. Адже теоретич-
не осмислення пам'яткоохоронної практики ще в 1980-х рр. дало змогу 
архітектору-реставратору Ю. Ранинському сформулювати хоча й категоричний, 
але цілком коректний постулат, який увійшов навіть до навчальних посібників: 
«Використовувати для того, щоб зберегти, а не зберігати для того, щоб викори-
стовувати – це правило, вироблене на сучасному етапі розвитку культури, має 
стати неодмінною умовою при роботі з пам'ятками архітектури» [6, с. 9]. Інши-
ми словами: музейна функція має підпорядковуватися інтересам збереження 
пам'ятки архітектури, а не навпаки. 

Отже, в рамках культурної парадигми потрібно знайти вирішення цієї су-
перечності: чиї вимоги є головними – музейників чи пам'яткоохоронців? Дивне 
питання, особливо з огляду на те, що музейник водночас має бути й пам'яткоох-
оронцем! Для пошуку розв'язання варто вдатися до поняття «предмета охорони 
пам'ятки», яке відносно недавно з'явилося в українському пам'яткоохоронному 
законодавстві. Отже, предмет охорони пам'ятки – це «характерна властивість об'є-
кта культурної спадщини, що становить його історико-культурну цінність, на 
підставі якої цей об'єкт визнається пам'яткою» [3, с. 143]. Предмет охорони 
конкретно формулюється фахівцями і записується у паспорті пам'ятки, тож він 
має лишатися незмінними при будь-яких роботах з реставрації та пристосуван-
ня пам'ятки.  
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Тому, застосувавши діалектичну тріаду Гегеля (теза-антитеза-синтез), 
вважаємо: 

тезою – твердження Ф. Вайдахера про пріоритетність музейних вимог;  
антитезою – твердження Ю. Ранинського про пріоритетність пам'яткоох-

оронних вимог;  
синтезом, який розв'язує цю суперечність на більш високому рівні – твер-

дження про те, що при реставрації та пристосуванні пам'ятки архітектури для 
розміщення музею в проектній документації мають бути узгоджені функціо-
нальні й технічні вимоги щодо діяльності музею з методикою реставрації пам'-
яток архітектури при обов'язковому збереженні предмета охорони пам'ятки. 
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Модель інтеграції музею у соціум (на прикладі  
Черкаського обласного художнього музею) 

 
Полікультурний простір потребує нового змістовного наповнення 

діяльності регіональних музеїв. У контексті змін, що відбуваються у вітчизняній 
культурі, формується новий тип музею, основні функції якого мають бути адек-
ватними вимогам часу. Одним з основних завдань сучасної музейної політики є 
перетворення музею на центральний елемент культурного простору в регіоні, 
побудови концептуальної моделі «естетики регіону» [2, с. 34]. Поєднання 
різних регіональних моделей дозволить створити автентичний культурний 
портрет «соборної» України, дійти до адекватного аналізу історії та сьогодення 
українського мистецтва та музейної справи. 

В діяльності музеїв індустріального суспільства, характерними ознаками яко-
го є індустріалізація та урбанізація, домінувала традиційна складова, сутність якої 
полягає у формуванні та вивченні фондових колекцій музею та яка орієнтована на 
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елітарного глядача. Перехід від індустріального до постіндустріального суспільства 
супроводжувався істотними змінами в його структурі, зокрема розвитком сектору 
послуг та інформації, зміною характеру людської діяльності, а також суттєвими пе-
ретвореннями в соціальній структурі суспільства.  

Диференціація моделей розвитку регіонального музею є необхідною для 
транскультурного діалогу та дає можливість на їх основі цілеспрямовано розви-
вати комунікаційний простір [3, c. 90].  

Можливість досягнення стратегічних завдань його культурної політики 
пов’язана з рівнем розвитку комунікаційної інфраструктури. У поняття 
інфраструктури включаються як енергетичні, транспортні, інформаційні, так і 
культурні комунікації. Одне зі значних місць серед останніх має зайняти Чер-
каський художній музей як культурно-мистецьке перехрестя регіону.  

 
 
Довгострокова стратегія розвитку Музею розглядається у шості полях, що 

стосуються всіх секторів культури, – законодавство, фінанси, менеджмент, 
інфраструктура, комунікація, освіта. Розвиток музею відбувається у різних век-
торах: модернізація культурного менеджменту, розвиток культурних індустрій, 
створення сучасного культурного продукту, формування культурного іміджу 
(бренду), модернізація культурних практик.  

Концепція розвитку музею ґрунтується на тому, що, зважаючи на усі 
класичні форми роботи музейної інституції, музей розглядається як центр куль-
турного спілкування та культурного розвитку громади. 

Класичні форми (складові) роботи зберігаються: фондова робота, наукова 
робота, виставково-освітня діяльність. 



 73

Маємо конкретизувати основні функції Черкаського обласного художньо-
го музею: зберігальна, наукова, освітня. 

 
 
Соціальна функція музею – формування нового сучасного світогляду 

суспільства та збереження ціннісного пласту культурних традицій. Музей діє в 
часі, в політиці, в суспільстві (місто, регіон, країна), тому стратегія розвитку 
суголосна з реформами в Україні [4]. 

Концепція розвитку музею передбачає розвиток впроваджених новітніх 
форм роботи та новації. Як видно у схемі, інноваційні форми роботи: проектна 
діяльність, грантова політика, міжнародні зв’язки, музейний менеджмент, 
популяризація музею, укріплення матеріальної складової діяльності музею, як 
результат мають модернізацію культурних практик, створення сучасного куль-
турного продукту, накопичення музейного фонду, формування культурного 
іміджу (бренду), нові культурні зв’язки, як наслідок розширення цільової 
аудиторії. Результати нерозривно пов’язані з постійним пошуком, оновленням 
форм роботи та впровадженням інновацій. 

Новітні форми освітньої діяльності: квести, музейні ігри, інтерактивні 
екскурсії із додатковим аудіо-, музичним- супроводом, театралізовані екскурсії; 
день вихідного Дня у музеї, реєстрація шлюбів у музеї – виїзні церемонії за 
національними українськими традиціями, світські реєстрації, – спрямовані на 
розширення музейних послуг, створення сучасного культурного продукту. 
Новітні форми освітньої діяльності більш ефективні: задіюють додаткові 
асоціативні зв’язки та канали сприйняття, створюють нові емоції, відповідають 
потребам різної цільової аудиторії, формують нове уявлення про музей. Як ре-
зультат, маємо додаткові кошти на розвиток музею, популяризацію українських 
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народних традицій, популяризацію музею як культурного центру, окремий век-
тор – спрямування на сімейне відвідування музею. 

Новітні форми роботи: проектна, грантова діяльність, співпраця з гро-
мадськими організаціями, сприяють розробці нових видань. Видавнича 
діяльність музею пов’язує класичні форми роботи: наукову, культурно-освітню, 
фондову. В результаті діяльності Черкаський обласний художній музей видає 
щорічний Музейний Альманах, буклети, путівники, проспекти, каталоги виста-
вок. Черкаський обласний художній музей має видання, спрямовані на дитячу 
аудиторію: книжки-розмальовки «Диво-звіри» та «Рідне місто Черкаси».  

Першим етапом реалізації нової місії музею є методично осмислене і 
послідовне впровадження різноманітних елементів формування позитивного 
образу української культури на всіх рівнях інформаційної роботи музею 
(екскурсії та інші вербальні інформаційні матеріали, відео, музика). У 
перспективі музей бачить свою роль як ефективної бази для здійснення 
спеціальних інтерактивних культуроознайомчих проектів для дітей та молоді. 
Глибока інтеграція сучасного музею в соціум визначає його суспільну та куль-
турну роль в умовах глобалізації.  

Діяльність музею як репрезентанта культурних цінностей спрямована на 
формування й поширення знань, збереження пам'яті нації, підвищення рівня 
знань про минуле і сьогодення. Сучасний музей, окрім інноваційних стратегій, 
має «підтримувати традиційні культурні стандарти на високому рівні» [1] та 
забезпечувати спадковість гуманістичних цінностей.  

Все активніша співпраця музеїв з фінансовим, промисловим і торгівельним 
капіталом, суспільними рухами й організаціями – необхідна умова збереження 
культурно-історичної спадщини, відтворення творчого потенціалу, розвитку куль-
турного життя. Основними формами й методами фінансового забезпечення му-
зейних установ у процесі їх трансформації є: податкова політика уряду; ефективна 
законодавча база; власна комерційна діяльність; підтримка з боку бізнесових 
структур (спонсорство, благодійність, патронат); технології налагоджування 
зв’язків з громадськістю. Ефективне фінансове та матеріально-технічне забезпе-
чення вітчизняних музеїв можливе за наявності аналітичних центрів з питань му-
зейного маркетингу, менеджменту, порівняльного економічного аналізу, що 
дозволить розробити механізм залучення інвестицій для реалізації музейних про-
грам, вдосконалити механізми державної підтримки музейної справи для залучення 
благодійної допомоги, меценатських і спонсорських коштів шляхом податкового, 
митного та інших видів економічного регулювання. 

 Реалізація цих проектних завдань у повному обсязі дозволить відкрити 
світовій та вітчизняній громадськості історичні та культурні скарби нашої дер-
жави, вирішить проблему консервації та збереження об’єктів культурної спад-
щини, дозволить вийти на новий європейський рівень культурного виховання, 
забезпечить безпосередній зв'язок зі світовою культурою.  
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Реставрация, технико-технологическое исследование  

и атрибуция картины П.Брейгеля Младшего «Слепцы»  
из собрания Одесского музея западного и восточного искусства 

 
Картина (дерево, масло, 77х128, ЗЖ-44) поступила в музей в 1934 г. из 

Херсонского областного краеведческого музея как копия с Питера Брейгеля 
Старшего (Акт от 7.05.1934). Желая узнать больше о ее провенансе, мы обрати-
лись за помощью к херсонским коллегам, которые в архивах своего музея на-
шли очень важные документы. В дневниках первого хранителя музея 
В.И.Гошкевича имеется запись о том, что 9-10 мая 1919 г. от жилищного отдела 
было принято 6 ящиков с книгами и предметами искусства «с имения княгини 
Н.В.Святополк-Мирской» [1]. В книге поступлений Херсонского музея (январь 
1917 – август 1919) перечислены 150 картин из этого имения и под № 133 запи-
сана картина «Слепые, бредущие к реке» (дерево, масло, 91х134) [2]. Несмотря 
на незначительные расхождения в размерах, что, возможно, объясняется нали-
чием в то время рамы у картины, нет никаких сомнений в том, что речь идет об 
одном и том же произведении. В начале XX в. княгиня Надежда Васильевна 
Святополк-Мирская (урожденная Энгельгардт) стала владелицей имения Золо-
тая Балка в Херсонской губернии, земли которого в 1780 г. подарил князь Гри-
горий Потемкин ее прадеду Василию Энгельгардту. В имении хранились более 
тысячи книг и большая коллекция произведений искусства.  

Первое упоминание о прибывшей в Одессу картине находится в музейном 
«Путівнике» 1937 г., из которого известно, что она экспонировалась в зале нидер-
ландского и фламандского искусства под названием «Слепые, падающие в воду» 
[3, с.64]. О значимости картины свидетельствует факт ее эвакуации в июле 1941 г. 
в Уфу в числе 106 самых ценных картин музея. Все послевоенные годы она нахо-
дились в экспозиции зала нидерландского искусства XVI-XVII веков. 

На основании всех этих данных можно сделать вывод о том, что к карти-
не относились не просто как к рядовой копии, а как к ценному произведению 

http://files.msuc.org/avtoreferats/
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искусства. В 2016 г. по решению реставрационного совета музея картину при-
шлось убрать из экспозиции из-за ее аварийного состояния и передать в музейную 
реставрационную мастерскую для проведения первоочередных реставрационных 
мероприятий. Прежде всего требовалось укрепить четыре расшатавшихся доски 
основы и выровнять разновысокий уровень красочной поверхности. В полном 
объеме это не удалось даже под прессом – наличие 15 врезных шпонок типа «лас-
точкин хвост» и паркетажа по стыкам досок прочно зафиксировали разность 
уровня красочной поверхности картины. В ходе реставрационных работ швы 
между досками были закреплены реставрационной мастикой (древесная пыль, 
ПВС, осетровый клей). Было проведено укрепление шелушащегося красочного 
слоя, подведены мастиковки.  

После проведения технической реставрации на музейном реставрационном 
совете было решено удалить толстый слой желтого потемневшего лака и старые 
реставрационные вмешательства. В результате более явственно открылись два 
фрагмента в правой части, ранее почти невидимые: женская фигура, склонившая-
ся над водой, и более четко стал виден частокол с горшочками вокруг зданий. 
Картина засияла серебристо-голубоватым цветом основного пигмента – ярь-
медянки. Процесс раскрытия авторского лака продолжился под контролем микро-
скопа и УФ-лампы. Был обнаружен третий слой тонировок, выполненных сажей 
газовой, что усложнило удаление старого лака, т.к. она является мигрирующей 
краской. Однако несмотря на возникшие сложности, в результате реставрацион-
ных действий картина приобрела свой неповторимый авторский колорит.  

После реставрации картина опять будет возвращена в экспозицию, в связи с 
чем встает вопрос о ее атрибуции. За последние 83 года, с момента появления кар-
тины в музее, менялось ее авторство. Поступив в 1934 г. как копия с оригинала 
Питера Брейгеля Старшего, в «Путiвнике» 1937 г. она уже приписывалась Питеру 
Брейгелю (непонятно только: Старшему или Младшему). В послевоенной инвен-
тарной книге, начатой в 1950 г., произведение записано под авторством Питера 
Брейгеля Младшего. Так же оно значится в первом музейном каталоге живописи и 
скульптуры 1973 г., но имеет название «Слепцы» [4, с.24]. Посещавшие в разное 
время музей отечественные и музейные искусствоведы обращали на нее внима-
ние и советовали заняться ее атрибуцией. 

Прежде всего, следует ответить на вопрос, насколько музейная картина 
соотносится со знаменитым оригиналом. Созданная великим нидерландским 
художником XVI века Питером Брейгелем Старшим по прозвищу Мужицкий в 
1568 г., последний год его жизни, картина «Слепые» или «Притча о слепых» 
является одним из величайших шедевров мировой живописи. Она иллюстриру-
ет евангельскую притчу из Евангелия от Матфея (15,14): «Оставьте их: они 
слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба они упадут в яму». 
Слепцы Брейгеля символизируют слепоту человечества, преследующего свои 
цели и не желающего внимать учению Христа. 
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Композицию довольно точно копировали, по крайней мере, четыре раза в 
конце XVI – начале XVII вв. Самой известной является копия, выполненная 
старшим сыном художника – Питером Брейгелем Младшим, который, несо-
мненно, видел оригинал, т.к. вступил в права наследования мастерской отца 
после получения звания мастера в 1585 г. (к моменту смерти отца ему было 4 
года). Там еще оставался достаточно обширный круг произведений Питера 
Брейгеля Старшего, и молодой художник начал с того, что стал копировать 
картины своего отца, тщательно повторяя не только композицию и рисунок, но 
и колорит оригиналов. Его копии имели успех, так как необычные по стилю и 
сюжетам работы Брейгеля Старшего вызывали большой интерес. Мастерская 
Брейгеля Младшего превратилась в главный центр популяризации произведе-
ний великого художника. Число копий было в ряде случаев весьма значительно 
– так, картина «Проповедь Иоанна Крестителя» повторялась 25 раз. Копия со 
«Слепых» была выполнена Брейгелем Младшим с некоторыми изменениями, 
касающимися техники и размеров. Оригинал (находится в музее Каподимонте, 
Неаполь) написан темперой на холсте и имеет размеры 85,5х154 см, а копия, 
хранящаяся в Лувре, выполнена маслом на холсте гораздо большего размера – 
122х170 см. Композиция и главные герои картины в копии остались, в целом, 
неизмененными, отличия же коснулись некоторых деталей: так, в нижнем ле-
вом углу вместо голой, каменистой земли и засохшей ветки на краю обрыва в 
оригинале, в копии сына появились заросли растений, среди которых выделя-
ются листья папоротника и белые цветы ежевики. В коллекции князя Лихтен-
штейнского хранится еще одна копия знаменитой картины, выполненная 
известным фламандским художником XVI в. Лукасом ван Фалькенборхом. В 
ней также присутствуют эти же детали, что наводит на мысль о том, что она 
является копией с полотна Брейгеля Младшего. Английские искусствоведы 
Эми Оррок и Дженифер Скотт в своей книге «Брейгель: определение судьбы» 
отмечает, что наиболее точной по всем деталям копией является картина неиз-
вестного художника начала XVII в. из лондонской Wellcome Collection, что по-
зволяет предположить, что она была написана непосредственно с оригинала, а 
не с копии Брейгеля Младшего [5, с.37]. 25 января 2017 г. на аукционе Сотбис в 
Нью-Йорке была выставлена еще одна копия, очень близкая к оригиналу и 
имеющая подпись Питера Брейгеля Младшего ( холст, масло, 111х150). Спе-
циалисты считают подпись фальшивой и определяют авторство картины как 
«мастерская Брейгеля Младшего» и датируют ее 1600 годом. Такое малое ко-
личество копий знаменитого произведения объясняется двумя причинами. Пер-
вая состоит в том, что оригинал рано покинул Фландрию. Точная дата 
неизвестна, но в 1611 г. она уже находилась в Италии, в Парме, где была кон-
фискована герцогом Рануччио Фарнезе среди прочего имущества графа Маси, 
отец которого в 1595 г. вывез из Нидерландов большое количество картин.  

В начале XVII в. «Слепые» Брейгеля Старшего вдохновили немало ху-
дожников из разных стран на создание собственных версий, имеющих отдален-
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ное сходство с оригиналом и сохраняющих лишь его идею. Среди них надо от-
метить картины Себастьяна Вранкса, Якоба Савери (1600), Доменико Фетти 
(1620-1621). К подобным версиям следует отнести и одесскую картину, компо-
зиционно близкую к оригиналу, однако имеющую существенные отличия, 
главные из которых – пейзажный фон и изображенная справа деревня. 

Австрийский историк искусства Ганс Зедельмайер еще в 1950-х годах вы-
сказывал гипотезу, что первоначально брейгелевская картина содержала в себе 
мотивы, изображенные на копиях: фигуру пастуха и двух коров на среднем 
плане в центре, летящих гусей вверху слева, но они были утрачены вследствие 
того, что картина была сверху и справа обрезана [6]. Зедельмайр предполагает, 
что это произошло в начале XVII в. Была ли в таком случае на оригинале де-
ревня справа – сказать сложно. Во всяком случае, ни на одной из известных ко-
пий ее нет. В одесской картине уютная деревня меняет смысловое содержание 
произведения: слепые идут к ней, к жилью и людям, но встречают препятствие 
на своем пути, а у Брейгеля между слепыми и деревней с церковью, располо-
женными в глубине, нет ничего общего, несчастные не принадлежат к этой де-
ревне, их путь идет мимо нее, и они ей совершенно чужды. Цепочка слепых на 
музейной картине не выглядит так монументально, как на оригинале, – их ок-
ружает пейзаж с густыми деревьями, и они сами являются его частью. Отсутст-
вуют все детали заднего центрального плана. Брейгель Старший в своей 
картине показал себя гениальным физиономистом и проникновенным психоло-
гом – он индивидуализировал уродство отдельных персонажей и представил 
слепоту в этих лицах в самом неприглядном, отталкивающем виде. На музей-
ной картине слепые выглядят не так уродливо, их типажи решены скорее в 
жанровом ключе. Например, второй справа персонаж упитан, как добропоря-
дочный бюргер, и не имеет ничего общего с устрашающим оскалом и пустыми 
глазницами брейгелевского слепца. Все герои одеты лучше и добротнее, на 
третьем справа персонаже надеты красные плащ и шапка, в то время как у 
Брейгеля на нем серо-черная ветхая одежда. По выражению Алпатова, от кар-
тины Брейгеля «веет могильным холодом» [7, с.181], музейная же композиция 
решена как жанровая сцена на фоне прекрасного пейзажа. Все вышесказанное 
позволяет предположить, что музейная картина была написана в XVII в. пред-
ставителем голландской художественной школы, одним из многочисленных 
«малых голландцев», работавших в пейзажном жанре. Человеческие фигуры 
явно не были его специализацией – достаточно внимательно посмотреть не 
только на центральные персонажи, но и на стаффаж справа. Начиная с 1620-х 
гг. фигура Брейгеля Старшего уже терялась в тумане времени. Не успело вы-
расти со дня его смерти новое поколение, как он полностью вышел из моды. 
Единственной страной, где его искусство все еще вызывало восторг как последнее 
и самое мощное воплощение старой нидерландской традиции, была Голландия. В 
своей книге «Мир Брейгеля» американский исследователь Тимоти Фут отмечает, 
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что в голландских картинах «влияние Брейгеля улавливается без труда, хотя гол-
ландцы, теряя его прекрасную масштабную многозначность, зачастую упрощали 
его темы и сюжеты, сводя их к визуальным анекдотам» [8, с.141].  

Технико-технологическое исследование картины, проведенное зав. отделом 
научных исследований Одесского филиала ННИРЦУ Ж.Н.Боровской, подтвердило 
принадлежность картины голландской школе. Оно выявило характерные признаки 
технологии и технологических приемов построения структуры живописи, основан-
ные на светоотражающей способности светлого грунта, взаимодействия после-
дующих полукроющих и лессировочных слоев, что соответствует наиболее 
распространенному живописному методу голландских мастеров XVII в. Это же 
подтверждает набор материалов грунта и имприматуры, а также пигменты, иден-
тифицированные в красочных слоях – азурит, охра желтая и красная, коричневые 
железосодержащие пигменты; на всех участках с изображением зеленой листвы в 
завершающих слоях – ярь-медянка. В качестве лессировок широко использованы 
тонированные лаки с органическими пигментами. 

Итак, мы можем подвести итог исследованию картины на данном этапе и 
сделать главный вывод: называть ее копией со знаменитого полотна непра-
вильно. Она является самостоятельным интересным произведением, написан-
ным по мотиву картины Брейгеля Старшего, которую наш художник никогда 
не видел. Он был знаком с ней, скорее всего, по копиям, рисункам или гравю-
рам и имел о ней общее, но достаточно точное представление, чтобы изобра-
зить цепочку бредущих слепых близко к оригиналу. Исследование картины 
опровергает и авторство Питера Брейгеля Младшего, которое закреплено в му-
зейном каталоге 1973 г. Этот художник создавал точные копии картин своего 
отца, вводя в них лишь незначительные дополнительные детали. Поиск автора 
музейной картины «Слепые, падающие в воду» продолжается.  
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Гуцуляк Р.Б., Коренюк Ю.О., Шевченко Н.О. 
 

Результати дослідження мозаїчних і фрескових штукатурок  
підкупольного простору Софійського собору 2013 –2014 рр. 

 
Собор Святої Софії в м. Києві – унікальна пам’ятка історії, архітектури та 

монументального мистецтва доби Київської Русі. Зведений у першій половині 
ХІ ст. собор Святої Софії у Києві став найбільшим храмом Східної Європи. Го-
ловний вівтар, центральний купол і верхні частини підкупольного простору 
Софії Київської прикрашали мозаїки, первинна площа яких становила за підра-
хунками 640 кв. м (до сьогодні їх збереглося 260 кв. м). Усі інші частини були 
розписані фресками, первинна площа яких у всіх частинах інтер’єра сягала 
6000 кв. м (до сьогодні їх збереглося близько 3000 кв. м). 

Складність та багатогранність самої пам’ятки, її історії будівництва, роз-
будов та функціонування, на які накладаються питання збереження пам’ятки та 
всіх її елементів, ставлять перед науковцями та реставраторами все нові і нові 
запитання, щодо деталізації етапів будівництва, оздоблення та функціонування, 
попередніх реставрацій, принципів збереження, методів консервації, реставра-
ції, пристосування, тощо. Тому науковий супровід та наукові дослідження в ході 
реставраційних робіт (особливо монументального живопису) є обов’язковими, 
а вивчення матеріальної структури цих елементів, будівельних та реставрацій-
них матеріалів та їх впливів на збереження – необхідними.  

При консервації мозаїк та фресок підкупольного простору у 2013 –2014 р. 
(реставратори А. Остапчук, В. Мінько, Л. Колодницький, науковий керівник робіт 
Ю.Коренюк, технолог-реставратор Р.Гуцуляк, інженер-петрограф Н.Шевченко) 
були проведені комплексні хімікопетрографічні дослідження розчинів фреско-
вих та мозаїчних основ.  

Згідно результатів дослідження можна констатувати: 
При спорудженні та оздобленні храму Святої Софії застосування, компози-

ційний та фракційний склад наповнювачів мурувальних та оздоблювальних роз-
чинів мали селективний (ціленаправлений) характер:  

− мурування хрещатих стовпів та арок виконане з порядової кладки 
плінфи з утопленим рядом на вапняно-цем'янкових розчинах [1, с.124-129; 2, 
с.10-19] (група розчинів будівельних (далі «б»). Заповнення утоплених рядів 
виконувались штукатурними (затирковими) розчинами, які відрізнялись від му-
рувальних практично тільки дрібнішим складом цем'янкового наповнювача (гр. 
розчинів штукатурних (далі «ш»). 

− нанесення розчинів для виконання мозаїки здійснювалося в три при-
йоми: для попереднього більш грубого вирівнювання і доброго зчеплення з му-
руванням та затирками застосовувались розчини близькі за своїм складом до 
затиркових, але які відрізняються дещо меншим вмістом цем’янки (1 : 0,5-0,8) і 
наявністю домішок шлаку та скла (гр. розчинів підготовчих (далі «п»).  
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− для другого шару (тонкого вирівнювання) застосовувались більш жир-
ні пористі розчини (гр. розчинів мозаїчних другого шару (далі «м2») із значною 
кількістю полови та рослинних волокон як армуючої добавки і відносно неве-
ликою кількістю мінеральних заповнювачів (1 : 0,5) з не дуже рівномірним 
фракційним складом. Для верхнього (накриваючого) шару, який виконував 
функцію мозаїчного ґрунту, застосовувались дуже жирні розчини з тонким 
фракційним складом заповнювача та значно меншою кількістю волокон і поло-
ви (гр. розчинів мозаїчних першого шару (далі «м1»). В обох випадках в якості 
мінерального наповнювача застосовувалось подрібнене недоварене скло (моза-
їчна смальта) та шлак (перепалена плінфа чи скло). Крім того всюди присутня 
домішка подрібненої випаленої жирної алевритистої або мергельної глини, яка 
ймовірно є результатом присутності домішки глини (мергеля) у вапняку, з яко-
го випалювали вапно 

− для виконання фрески готувалась як правило двошарова штукатурка – 
перший підготовчий шар (аналогічний мозаїчному, гр. розчинів «п»), другий 
власне фресковий [3, с.124-129; 4, с. 351-358] (гр. розчинів фрескових верхньо-
го шару «ф1»), до якого на відміну від мозаїчних добавлялась цем'янка з піща-
ного суглинку, що обумовлює різницю відтінків та більшу міцність фрескових 
штукатурок. 

Окремі ділянки мозаїк підкупольного простору демонструють варіації 
кількості шарів розчину (три або два), різне використання палітри смальт, різну 
техніку набору. Це може пояснюватися участю у роботі над мозаїками підку-
польного простору різних груп виконавців та чисто технічними причинами (пе-
реробляння ділянок, вставки, ліміт часу тощо). Водночас деякі колористичні 
особливості зображень підкупольного простору пов’язані, вочевидь, з дефіци-
том на етапі завершення робіт деяких сортів смальти, передусім золотої, яка в 
багатьох розташованих тут зображеннях замінена жовтою, а на окремі ділянки 
золотого тла покладена різномодульна та неякісна золота смальта, яка втратила 
на сьогодні кантарель разом із золотою фольгою. Дефіцит існував і в деяких 
сортах хроматичної смальти, у тому числі жовтої, яка в орнаментах західної па-
ри підкупольних стовпів замінена оливковою або випадковими кольорами. 
Очевидно з метою економії дуже дорогої смальти (або просто її нестачі), на 
прикарнизних ділянках, розгранках, тощо, були виконані фрескові розписи, які 
підміняли мозаїку. Таким чином в соборі маємо ділянки (4, 5, 10,11, 15,16, 
див.картограму), де фреска виконана не по фресковій, а по мозаїчній штукатур-
ці і це слід враховувати при аналізі результатів досліджень.  

При виконанні реставраційних робіт з’ясувалося, що на північно-
західному підкупольному стовпі ділянка мозаїки перекриває фреску (див. кар-
тограму, ділянки 1, 2), якою цей стовп було розписано первісно. Подальші зон-
дажні дослідження базуючись на відмінності фрескових та мозаїчних 
штукатурок показали наявність ще ряду місць де мозаїчна штукатурка лежить 
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на залишках фрескової (див. картограму, ділянки 3, 6). Пізніше подібна ситуа-
ція була виявлена і під карнизом барабана купола та на південно-західному 
стовпі (див. картограму, ділянки 11, 14-16). 

За результатами досліджень 50-х – 60-х рр. ХХ ст. та теоретичних мірку-
вань з подачі Лазарєва [4, с.27, 54] в наукових колах склалася думка, що почат-
ковим етапом художнього опорядження інтер’єру Софії Київської були мозаїки 
підкупольного простору та вівтарної частини, а фрескові розписи були наступ-
ним етапом. При цьому Лазарєв звернув увагу на існування різних стилів мозаї-
ки на різних ділянках собору, а Левицька виділила два різних етапи їх 
виконання: "… мы установили, двухэтапный процесс создания мозаик. Ко вто-
рому и последнему этапу относятся подкупольные композиции, в основном 
композиция "Севастийские мученики» [5, 197с. ]. Відтак, ця теза В. Левицької 
на нинішній стадії досліджень набуває нового змісту і наявність цього етапу 
вже пояснюється частковою заміною виконаних раніше фрескових розписів, які 
належали первинному етапу декорації інтер’єра. 

 

 
 

Картограма відбору зразків розчинів мозаїчних та фрескових штукатурок 
 
Підсумовуючи можемо зробити такі висновки. 
1. Для виконання фресок та мозаїк у Софійському соборі готувались різ-

ні штукатурні основи, які відрізнялися між собою за техніко-технологічними 
характеристиками. 

2. На першому етапі оформлення храмового інтер’єра підкупольний про-
стір (увесь або частково) був розписаний фресками, які пізніше (але в межах 
11ст.) до рівня карнизів підкупольних стовпів, замінили мозаїками, хоча й не 
повністю. 
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3. У світлі висновку першого пункту фрагменти фрескових медальйонів з 
Севастійськими мучениками, які збереглися на західній попружній арці, слід вва-
жати не фресковим доповненням незавершеного мозаїчного ансамблю, а залиш-
ками первинних фрескових розписів, які у цій арці не були замінені мозаїками. 
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Даний живописний твір з умовною назвою 

«Зустріч у човні біля Орлиної скелі», розглядався 
нами з самого початку як здобуток подвійного ав-
торства. Він має вигляд і сприймається нами як 
нонконформізм, і при сприйнятті його візуально 
багато наших фахівців відчували поруч з ним 
дискомфорт, їх настрій набував антиконформісь-
кого відчуття дихатемії «дихання» стихій неба і 
води, а також зображення човна, скелі і т.д. І все 
ж у дихатемічній авторській подачі відчувається і 
професійно-вітчизняний живописно-почерково-
авторський фольклоризм символічних, але про-
заїчно - природно-реалістичних форм передачі 
побаченого і переданого вдячним глядачам (не-
помітно присутнім у живописному творі на бере-
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зі). І саме цей факт створення цього твору живопису виступає і демонструє по-
чуття двох художників і двох поетів-прозаїків(...). Тобто відчутно вплив чоти-
рьох співавторів, які багато обговорювали і втілювали, поки створювався цей 
твір. [З ледве збережених спогадів і переказів зберігача, який прийняв картину 
в тубусі з колись бляклим фрагментом етикетки на тубусі, де зберігалося по-
лотно з живописним незакінченим етюдом, виднівся тьмяний рядок Бабель[4], 
Сергєєв-Ценський [1] Сапожніков [2], Кандинський [3] : «Всім для редагування. 
(Нижче дві розбірливі латинські літери (ініціали) та прізвище - П.Р. Ніренберг 
латинецею», зображені через дріб з точками, забруднений, підтирання, плями, 
набряки, підтирання цифер-цін застави (?) та інше) і вище рукою Ніренберга 
дописано жирно: «Сапожніков і Кандинський». Ім'я сьогоднішнього зберігача зі 
зрозумілих причин ми не повідомляємо].  

Так як для своїх оповідань, повістей, новел - літературних замальовок, 
Бабель, Сергєєв-Ценський ставили не прості сценічні завдання і цілі розіграші 
перед своїми художниками-оформлювачами Сапожніковим і Кандинським, які 
представляли свій відокремлено-фольклорний живопис, якому Бути!...,-а го-
ловне здаватися не такими, як зазвичай і не такими, як всі - ...- тобто - у своїх 
спільних ілюстративних, часом суперечливих між собою стилях і комбінованих 
техніках, твори виступають ніби нонконформіські за змістом, які плавно пере-
ходять у конформізм природи дій, символів та їх «причин» як семантичного 
буття подій зображеного чотирма авторами (письменниками і художниками). 
Саме це і є особливий комбінований стилістичний зміст єднання форм і стилів 
написання неба, скелі, води-моря, фігур у човні. Тобто кожному з учасників-
співавторів було дозволено на свій погляд відобразити, наприклад, небо - як 
блукаючі символи(?) в хмарах, берегову кромку і впізнавані тіні учасників, не-
помітно присутніх на скелі(?), зайняті написанням етюду цього місця з натури, 
де пізнається права тінь образу Сергєєва-Ценського і ліва Кандинського. Імо-
вірно, на тінь Сапожнікова вона не схожа, але тінь Сергєєва-Ценського силует-
но-реперно схожа на профіль академіка Павла Рафаїловича Ніренберга [5]. 
Правда ми допускаємо, що зображення тіней могли з'явитися і після написання 
картини, тобто через деякий час (наприклад, картина, що не мала підпису немов 
підтверджувала, засвідчуючи тінями авторства з присутністю впізнаваних кон-
турів силуетів присутніх)-(?)... вище по перспективі піднесення скелі, або при-
свят пам'яті вже померлих людей, але які за життя приходили на це місце (?)* .  

Комплекс зображень і комплекс технічних стилів, фіксація тіней до по-
лудня, виступають як комбінований стилістичний зміст таких спільних творів 
Сапожнікова і Кандинського при ілюструванні і оформленні творів письменни-
ками Сергєєвим-Ценським та Бабелем, які і використали чудові стилі виконан-
ня вже тоді знаменитих художників (як «фехтувальників» - стилів і 
теоретичних ідей живопису в своїх практиках...). «В натурі» - ця цитата самого 
академіка П. Р. Ніренберга. Два художніх виконавці, як нам стало відомо від 
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П. Р. Ніренберга: «Їх було двоє» - але і їх керівників було двоє (такі як Бабель і 
Сергєєв-Ценський). Так в значно більшій мірі подається візуальний зміст пись-
менникам - як першим глядачам - поціновувачам, які відчули реакції у сполу-
чених стилях виконання влаштовують усіх, ніби в обкладинці конформізму, але 
й подекуди протестуючого з нонконформізмом в замовлених ними ілюстраціях 
(виконаними згаданими художниками)...(сенс) [6] ...- протилежний, як феномен 
самовизначення особистості в групі, наприклад, фігури в човні не поєднано-
роз'єднані. Правда, зазначається, що і конформна і нонконформна поведінка 
сцени частіше зустрічаються в групах низького рівня соціально-психологічного 
розвитку і, як правило, не властивого члена високорозвинених просоціальних 
спільнот (а саме так вправні і просвітлені ілюстратори новел і створювали свої 
спільні співавторскі живописні роботи, затверджені як еталони). 

 Після дебатів і прийнятих рішень, яким бути ілюстрації в тому чи іншо-
му тексті до даного твору (так деякі ілюстрації ставали символами тем) до різ-
них соціальних прошарків і класових меншин, а «їх» живописні роботи, як 
символи теперішнього часу. Що й виявилося під силу спільній творчості: жи-
вописному символісту, теоретику живописного мистецтва і двом згаданим 
письменникам (тобто твори або їх класичні нариси текстів створених письмен-
никами, а пізніше ілюстративно і високохудожньо в співавторській творчості 
створених художниками, тими, хто змагається між собою), в пріоритетності ав-
торського передання і переплетіння між стильовою інтелігентною живописні-
стю еклектики прийнятої в затвердження замовниками. 

Сприйнявши легенду створення на пробу спільної творчості двох пись-
менників і двох художників, ми створили довірчу статтю про спільну творчість, 
в чому можна переконатися прочитавши її. Наші опитування вдячних глядачів 
приводять нас до формулювання, що твір «Зустріч у човні біля Орлиної скелі» 
авторів Сапожнікова і Кандинського виконане ними під керівництвом Бабеля і 
Сергєєва-Ценського.  
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Візуалізація музейного простору як комунікативна стратегія 

  
Візуальному компоненту в культурі завжди відводилося значиме місце, 

адже більшість культурних артефактів людина сприймає зорово. Проте в справж-
ній феномен з власним філософсько-культурологічним підґрунтям візуальне пере-
творилося з початками так званого «візуального повороту» в культурі. Розуміння 
культури як системи візуальних знаків і символів з власними семантичними рів-
нями значень відкриває множинність її проявів та взаємодій. Візуальні комунікації 
здійснили потужну експансію в усі сфери культури і закріпили в науковому дис-
курсі такі поняття як візуальний текст, візуальна мова, візуальна культура.  

Інформаційно-комунікаційний контекст суспільного розвитку обумовив 
появу й візуальної комунікації, яка є однією з базових складових сучасних мас-
медіа, що створюють візуальний інтерфейс передачі і споживання інформації, 
трансформуючи і переводячи, в свою чергу, будь-яку інформацію в візуальну 
мову. Знаки візуальної комунікації створюються відповідно до особливостей 
предметно-просторового середовища, для якого вони призначені. Візуальна ко-
мунікація утворює цілісну систему із загальними смисловими і графічними ха-
рактеристиками, що у відповідності до них організовує це середовище. 

Музейний простір якнайтіснішим чином пов'язаний з візуальною часткою 
культури, яка репрезентується суспільству з позицій загального концепту само-
го музею та актуальної соціокультурної ситуації, основних тенденцій її розви-
тку, ціннісних орієнтирів та пріоритетів. З точки зору комунікативного підходу 
музейна експозиція, як відзначає М. Майстровська, є каналом передачі специ-
фічної музейної інформацїї від предмета або представленого повідомлення – до 
глядача. Якість, форма, принципи організації цього каналу, мають для самого 
комунікативного процесу першочергове значення, безпосередньо його забезпе-
чують, формують і впливають на нього [3, c.23].  

У сучасному музеєзнавстві комунікація позв'язується, переважно, з ек-
спозиційно-виставковою роботою як формою реалізації комунікативної функції 
музею. Будь-яка музейна експозиція це, в першу чергу, «просторова модель, в 
основі якої лежать іконічні тексти, утворені музейними предметами. Ці тексти 
збудовані згідно з правилами музейного мови і припускають кілька рівнів ко-
мунікаційної взаємодії» [4, c.55-56]. 

Розглядаючи музей як комунікаційну систему, специфічними її рисами є 
візуальний і просторовий характер. Відтак музейна комунікація постає як про-
цес спілкування відвідувача з музейними експонатами, що представляють со-
бою реальні речі, пам’ятки історії та культури. В основі цього спілкування 
лежить, з одного боку, вміння творців експозиції вибудовувати за допомогою 
експонатів особливі невербальні «просторові месиджі», а з іншого, – здатність 
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відвідувача розуміти й інтерпретувати представлену «мову речей». На сьогодні 
дослідники визначають музейну експозицію своєрідним видом тексту, від ро-
зуміння та інтерпретації якого залежить цілісне уявлення як про музей загалом, 
так і про певні явища та історичні періоди [2, c.108].  

Всю діяльність музею узагальнено можна представити як безперервний 
процес, що складається з таких етапів, як збір інформації в зовнішньому сере-
довищі (значна частина цієї інформації є саме візуальною), впровадження ві-
дібраної, відсортованої інформації в зовнішнє середовище (подання експонатів 
музею). Таким чином музей повинен візуалізувати кінцевий матеріал таким 
способом, який відповідає сучасній ситуації [1, c.297].  

Актуальні завдання сучасного стану соціокультурного розвитку потребують 
удосконалення механізмів взаємодії культурних інституцій з суспільством, що в 
свою чергу позиціонує музей як поле соціокультурної комунікації, де відбувається 
спілкування відвідувачів з культурними артефактами, розвиток інтелектуальних і 
творчих здібностей. Комунікація стає важливим способом розширення меж музейної 
діяльності, діапазону соціальних і культурних функцій, розробки і реалізації певних 
програм і форм роботи з різними категоріями відвідувачів, використовуючи при 
цьому інформаційні та інтерактивні технології, що дозволяє музею брати активну 
участь у культурному житті соціуму. Культурно-комунікативна складова дозволяє 
розглядати музей як своєрідний культурний простір, пристосований для задоволення 
соціокультурних потреб великого кола комунікантів, залучаючи з цією метою сучасні 
матеріально-технічні засоби, сервіс додаткових дозвіллєвих та розважальних послуг. 

З огляду на це, на сьогодні музеями повинна приділятися більша увага проек-
туванню простору. Одним з актуальних елементів його структурування є носії ін-
формації, знаки візуальної комунікації, які представляють відвідувачам різні дані. 
Сфери музейної комунікації визначаються розумінням завдань системи культури в 
музеї, які пов'язані із загальними тенденціями історико-культурного та суспільного 
розвитку. Таким чином, візуалізація музейного простору за допомоги інформацій-
них, мультимедійних технологічних систем відкриває можливість співвіднесення 
основних напрямків музейної діяльності між собою в якості компонентів комуніка-
ційних процесів, що здійснюються специфічними музейними засобами. 
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Реставрація та дослідження ятаганів  
Національного музею історії України 

 
Колекція зброї Національного музею історії України налічує близько 

трьох тисяч одиниць. Її фундаторами були відомі колекціонери та дослідники 
ХІХ – початку ХХ ст. В. Хвойка, О. Бобринський, Є. Зносько – Боровський, Ф. 
Кундеревич, В. Антонович, С. Мазаракі, М. Біляшівський, родини Ханенків, 
Терещенків та ін. Протягом ХХ століття музей збагатився всесвітньовідомими 
археологічними колекціями, серед яких значна кількість предметів озброєння 
практично всіх історичних періодів від доби каменю до середньовіччя. Основу 
музейної збірки озброєння та військового спорядження епохи пізнього 
середньовіччя заклали наприкінці ХІХ ст. колекціонери-меценати Б. Ханенко, 
П. Потоцький, В. Тарновський, А. Левкович. [1] 

Як правило, велику увагу багатьох людей викликає найбільш екзотична 
зброя, а саме зброя яничар – ятаган, характерною рисою яких є хвилясто-
стрімкий вигин клинка та роздвоєне руків’я. Ятагани до цих пір ставлять перед 
дослідниками більше питань, ніж відповідей. Це – клинкова колючо-ріжуча та 
рублячо-ріжуча холодна зброя з довгим однолезовим клинком, що має 
подвійний вигин. Відмінною рисою клинка є те, що лезо розташоване на його 
ввігнутій стороні. Рукоять без хрестовини і гарди має специфічну форму, що 
виявляється у розташуванні в її нижній та верхній частинах розширень (вушка на 
горі), які виступають по боках та тримають кисть руки при оборотному ударі [2]. 

Носіння та використання ятаганів у Туреччині було привілеєм яничар. 
Будучи неприборканою силою, вони складали небезпеку для самих турків, що 
проживали в містах, де були розміщені яничарські гарнізони. Це привело до того, 
що в XVIII ст. яничарам заборонили виходити із оди (арсеналу) зі зброєю. Під час 
виходу у місто вони мали право мати при собі тільки ніж та топірець. З часом ніж 
став збільшуватись в розмірах і перетворився на те, що ми знаємо як ятаган. [3] 

Масове виготовлення ятаганів в Туреччині розпочато з другої половини 
XVI ІI ст., більшість з них датовані – в написах на клинках вказана дата виго-
товлення. Найбільш рання дата із відомих в літературі ятаганів – 1761/62 рік, 
наступні датовані 1781 та 1786 роками. Починаючи з 1786 і до 1825 року не 
пропущено майже ні одного року. Можливо, розповсюдження ятаганів 
пов’язано з тим, що період з кінця XVI ІI ст. по початок ХІХ ст. був заповнений 
безкінечними яничарськими бунтами та заколотами і яничарам потрібна була 
більш ефективна зброя, аніж кинджал та пістолет, які вони мали право носити в 
мирний час (гвинтівку та шаблю яничари здавали в арсенал). Вірогідно особи-
стою зброєю, що не заборонялась у яничар, був ятаган. Припущення того, що 
ятаган був особистою зброєю підтверджується і написами на клинках, в яких 
поряд з іменем майстра завжди є ім’я власника, яке виконано в тій же техніці, 
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що і всі інші написи та оздоблення клинка. Це може також свідчити і про те, що 
зброя виготовлялась на замовлення. [3,4,5] 

Ятагани, як зброя на замовлення, відрізнялись один від одного як за будо-
вою клинка, та і за оздобленням. Іноді це було пов’язано з віяннями моди, а 
іноді з місцевими традиціями. До речі клинки ятаганів не завжди були вигну-
тими. Часто виготовлялись практично прямі або слабо вигнуті. Але не залежно 
від різновидів форм і будови товщина леза завжди була 3 мм, що робило його 
легким, швидким та легкою у використанні зброєю ближнього бою.  

Основними територіальними центрами виробництва склалися Стамбул і 
найближчі до нього області Європейської Туреччини; провінції, розміщені на Бал-
канському півострові, які об’єднуються в балканський тип; в центральній області 
Малої Азії, де виготовлялись ятагани малайзійського типу; близькі до Кавказу 
області Східної Анатолії, де виготовлялись ятагани східно-анатолійського типу. 
Значна група ятаганів не має чітко виразних ознак і могла бути виготовлена в 
кожному із перерахованих регіонів або зі специфічними потребами замовників 
значно відрізняються від чітко пізнаваних. [5] 

Музейна колекція ятаганів нараховує десять одиниць зберігання. Більшість 
представлених ятаганів походять з довоєнної колекції музею. У графі про стан збе-
реження більшості з них зазначено: «рукояті пошкоджені, розломи, втрати накладок, 
оздоблення». Саме збереження історичних пам’яток, що є головним завданням для 
кожного зберігача музейних колекцій, і стало метою наступних процесів наукової 
реставрації. Наукова реставрація включає заходи, пов’язані з дослідженням, рестав-
руванням і атрибутуванням пам’яток історії та культури, і розглядається як процес 
поетапної роботи над твором, що вимагає залучення точних наук, розробки нових 
реставраційних методологій, проведення наукового і мистецтвознавчого аналізу. [6].  

У період з 2013 по 2017 рік у науково-реставраційному відділі Національного 
музею історії України було проведено реставрацію шести ятаганів з музейної 
колекції зброї (інвентарні номери З-18, З-21, З-24, З-25, З-707 та З-1173). Клинки 
досліджених зразків відрізняються один від одного формою та довжиною леза, 
художнім оздобленням у вигляді написів та клейм у фігурних картушах. Так, 
найбільш короткий (З-21) довжиною лише 40,5 см, тоді як довжина клинка ятагана 
З-1173 сягає 87,5 см. На ятаганах З-18, З-24 клейма та написи виконані у техніки 
таушування тонкою золотою ниттю, на ятаганах З-25 та З-707 – срібною ниттю, а 
напис на клинку ятагана З-1173 виконано у техніці гравіюванням. Те,що написи 
зроблені саме у техниці таушуваня підтверджено даними елементного аналізу, якій 
показав відсутність ионів ртуті у металі [7 ]. Завдяки допомозі Галенко Олександра, 
ст. наукового співробітника Національного музею мистецтв Б. та В. Ханенків, було 
зроблено переклад написів на клинках, які дали змогу встановити дату виготовлен-
ня, ім’я зброяра та власника трьох ятаганів ( З-18, З-24 та З-1173 ). Клеймо на 
ятагані З-707 прочитати не вдалось – нанесені літери дуже схематичні, бракує кра-
пок. На пам’ятці З-25 клейма збиті. Стосовно дат виготовлення, можна відмітити, 
що найбільш раннім виявився ятаган З-1173, майже на 10 років, аніж описані у 
літературних джерелах.[2,5 ]  
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З шести розглянутих ятаганів два ( З-707 та З-1173) не мають піхов. Піхви 
інших чотирьох ятаганів виготовлені з деревини, зовні обкладені срібними ор-
наментованими накладками, що виконані різноманітними техніками – карбу-
вання, скань, зернь, нанесення позолоти. Дерев’яна основа піхов ятаганів 
З 18 та З-25 була зламана і деякі фрагменти деревини втрачені. У процесі 
реставрації було проведено доповнення втрат деревини. Особливою рисою усіх 
ятаганів є форма рукояті без гарди, але з характерними вушками, які тримають 
руку при оборотному ударі. У одного з реставрованих ятаганів ( З-21 ) рукоять 
виготовлена зі слонової кістки, у двох інших (З-18 та З-25) – з ікла моржа. У 
досліджених ятаганів кістка рукоятей збереглася непогано, лише руків’я ятага-
на З-18 мало втрати, тріщини та відколи. Доповнення втрачених фрагментів 
кістки проводили шляхом виготовлення деталей з матеріалу, що імітує кістку. 
У нашому випадку з двокомпонентної епоксидної смоли ЄД 128 за моделлю. 
Тонування проводили введенням в пластифікатор мінеральних пігментів. Оста-
точна корекція форми проводилась за допомогою абразивних матеріалів та 
бормашини з різними насадками. Остаточне тонування проводили за допомо-
гою акрилових та акварельних фарб. Кріплення деталей з епоксидної смоли до 
кістки проводили 20%-м розчином ПВБ у спирті. Рукояті ятаганів З-707 та З-
1173 виготовлені з рогу, що підтверджено аналізом ІЧ- спектрів. [ 7 ]. Крім то-
го, слід відмітити, що всі рукояті були укріплені за допомогою воско-
каніфольної мастики. Така фіксація дуже міцна і в той же час оборотна – її лег-
ко видалити в будь-який час розчинниками піненового ряду.[8] 

 Завершуючи огляд відреставрованих артефактів, можна з упевненістю 
сказати, що в процесі реставрації, який поєднав в собі вивчення експонатів, 
проведення відповідних досліджень, було відновлено історичні пам’ятки, які є 
яскравими зразками холодної зброї часів Османської імперії.  
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Оценка свойств и применение полиакрилатных консервантов  
для реставрации памятников из пористых материалов 

 
В Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского 

как национальном исследовательском университете проводятся исследования, 
разработки применения полиакрилатных консервантов для сохранения памят-
ников из разных материалов. В качестве исследовательских объектов выбраны 
модели памятников из таких материалов как археологическая керамика, камень, 
исторические ткань, бумага и других объектов. Работы проводятся в двух на-
правлениях по созданию физико-химических закономерностей реставрации па-
мятников из пористых материалов полимерами [1], а также по конкретной 
практической реставрации материалов археологических раскопок. Оба направ-
ления работ ведутся по скоординированным планам.  

ХХI век приводит к взаимопроникновению многих естественных и гумани-
тарных наук. Базой в этом слиянии является физикохимия процессов консервации 
и реставрации памятников синтетическими полимерами. Такое направление науки 
зародилось в 70-х годах ХХ века и развивается в Нижегородском государственном 
университете им. Н.И. Лобачевского на кафедре высокомолекулярных соедине-
ний и колоидной химии и в научно-исследовательской лаборатории «Реставрация 
памятников полимерами» (РПП) под руководством доктора химических наук, 
профессора Д.Н. Емельянова. Задача этой ветки новой науки – использование за-
конов химии для консервации и длительного сохранения памятников из пористых 
материалов с применением полимерных композиций.  

Цель научной работы лаборатории «Реставрация памятников полимерами» – 
применение закономерностей коллоидной и полимерной химии для описания взаи-
модействия высокомолекулярных соединений и поверхности памятников, с учетом 
пористости, процессов адсорбции и десорбции макромолекул, механических 
свойств композиций, условий синтеза полимеров, их химического состава и строе-
ния. Практическая значимость работы – создание научных основ сохранения и вос-
становления памятников с использованием полимерных консервантов.  

Все полимеры, применяемые в реставрации и консервации, должны удов-
летворять ряду общих требований [2]: 

1. Полимеры должны быть устойчивыми к старению, т.е. они не долж-
ны химически сшиваться и изменять свой цвет в результате резкой смены тем-
ператур и влажности воздуха, действия кислорода и других атмосферных газов, 
ультрафиолетовых лучей.  

2. Материалы должны быть бессветными и прозрачными, что обеспе-
чивает сохранение цвета оригинала. 



 92

3. Используемые полимерные композиции (растворы и жидкие диспер-
сии) при высыхании не должны давать значительной усадки и должны образо-
вывать эластичные пленки. В противном случае это приведет к изменению 
формы, короблению или нарушению целостности реставрируемого объекта.  

4. Закрепляющие материалы должны обладать хорошей адгезией к рес-
таврируемому объекту, при этом адгезия не должна изменяться в течении про-
должительного времени и осуществляется за счет физической адсорбции. 

5. Закрепляющие растворы должны хорошо пропитывать объект, глу-
боко проникая в пористую структуру реставрируемого объекта и равномерно 
распределяясь по поверхности, не оставлять блестящей пленки. Для этого по-
лимеры должны обладать невысокой молекулярной массой. 

6. Применяемые реставрационные материалы не должны оказывать ка-
кого-либо химического воздействия на реставрируемый объект и не должны 
химически взаимодействовать с ним. 

7. Материалы должны растворяться в относительно малотоксичных, 
безвредных растворителях типа воды, этилового спирта, изопропилового спирта. 

8. Процесс реставрации должен быть обязательно обратим, т.е. исполь-
зуемые для реставрации и консервации полимеры должны быть удалены при 
необходимости из объекта после длительного хранения закрепленного ими па-
мятника для повторной, более качественной реставрации. 

9. Крайне важна защита экспонатов от биологического воздействия. 
Синтетические материалы должны повышать биостойкость памятников. Это 
достигается путем введения антисептических добавок в используемые поли-
мерные композиции.  

10. Кроме того, в каждой определенной области реставрации к закреп-
ляющим материалам предъявляются некоторые требования, которые учитыва-
ют специфичность реставрируемого объекта, условия, в которых он будет 
храниться, а также условия реставрации и консервации. Так для книг, рукопи-
сей, картона, основой которых является пористая структура, необходимо чтобы 
сохранился паро и воздухообмен пор. Поэтому пленки полимеров должны об-
волакивать отдельные зерна и частицы реставрируемого материала, но не 
должны закрывать капилляры пор.  

Согласно этим требованиям и проводят получение реставрационных ма-
териалов. Однако большое различие в свойствах реставрируемых объектов тре-
бует тщательного индивидуального подхода к решению вопроса о способах 
консервации, к выбору реставрационных материалов.  

В лаборатории «Реставрация памятников полимерами» ННГУ разработа-
ны различные новые метакриловые сополимеры и композиции на их основе для 
реставрации и консервации широкого круга музейных, монументальных, ар-
хеологических, археографических и других объектов и экспонатов.  
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Полимеры синтезируются методами блочной, растворной, суспензионной 
и эмульсионной полимеризации. Исходные компоненты для синтеза подверга-
ются специальной очистке, что исключает попадания в них веществ, присутст-
вие которых нежелательно для процессов реставрации.  

Чаще консервация проводится путем пропитки пористого материала па-
мятников растворами полимера. Таким способом восстанавливают прочность и 
обеспечивают сохранность памятников из песчаника, терракоты, лессовой гли-
ны, штукатурки, бетона, гипса, кирпича. Эти материалы являются пористыми 
телами с разными размерами пор. В случае мелких пор, что характерно для 
большинства памятников, проникновение укрепляющего полимера внутрь за-
труднено и возможно лишь в поверхностном слое или только на поверхности. В 
результате основной объем памятника не защищен – это затрудняет или даже 
не позволяет осуществить спасение памятника.  

Показано, что низко концентрированные растворы полимеров (до 3-5% 
масс концентрация) проникают глубоко в поры памятника, но так как в них по-
лимера содержится мало, то прочность такого материала возрастает незначи-
тельно. При дальнейшем увеличении концентрации пропитывающего раствора 
степень проникновения снижается, так как структурированный раствор сосре-
дотачивается в поверхностных порах, а большая часть материала остается не-
пропитанной. Пропитка концентрированными растворами полимеров приводит 
к тому, что полимер сосредотачивается только на поверхности памятника в ви-
де пленки, однако такой раствор можно использовать в качестве адгезива при 
склеивании отдельных частей памятника [3]. 

Установлено, что степень проникновения полимера в поры каменных об-
разцов повышается тогда, когда клубки полимера находятся в набухшем со-
стоянии. Причиной этого является то, что набухший клубок под действием 
капиллярного давления впитывания способен менять форму, вытягиваться и 
ориентироваться по потоку в капилляре. Плотно сжатый клубок лишен такой 
возможности, поэтому ему труднее подняться в поры. Форму и размеры макро-
клубка изменяли, используя растворители с разной растворяющей способно-
стью по отношению к полимеру [4]. 

В лаборатории «Реставрация памятников полимерами» установлено, что 
методом пропитки пористого тела мономером с последующей его полимериза-
цией внутри пор можно укрепить памятник во всем его объеме. Прочность та-
кого композиционного материала определяется степенью заполнения пор 
полимером и сорбционным взаимодействием образующегося в процессе поли-
меризации полимера с поверхностью наполнителя.  

Разработки лаборатории «Реставрация памятников полимерами» находят 
применение в полевой консервации и реставрационных работах с неолитической 
лепной керамикой в Музее Нижегородского государственного университета.  
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Формування відділу історії церкви в Галичині музею історії Галича:  
стан і перспективи розвитку 

  
Створення відділу історії церкви в Галичині, було обумовлене необхідні-

стю збереження пам’яток мистецтва, витоки яких сягають глибокої давнини 
часів Галицького та Галицько-Волинського князівств, у церквах та монастирях 
зберігались реліквії, окремі мистецькі твори, ікони, рукописи. Усе це ми роз-
глядаємо зараз як першопочатки колекціонування, власне, музейної справи, а 
самефрагментів іконостасу, ікон, стародруків, металопластики, церковного одя-
гу, щоб дати відвідувачам можливість відчути характер і національну самобут-
ність сакрального мистецтва та тісно пов’язаних з нею видів і жанрів давнього 
живопису, іконопису, різьби на дереві, забезпечити осмислення творів церков-
ного вжитку в духовному християнському аспекті та виховувати шанобливе 
ставлення до них. 

Експозиція історії релігії церкви розмістилася в шести залах Митрополи-
чих палат пам’ятці архітектури кінця ХVIII ст., літній резиденції Галицьких ми-
трополитів на основі колекцій пам’яток як релігійного мистецтва, так і 
предметів церковного вжитку. Тому метою дослідження, став процес форму-
вання груп фондів за різними видами колекцій, грунтовне їх вивчення, аналіз, 
комплектування та систематизація, а також визначення специфіки джерел у до-
слідженні колекцій музейної збірки. Проводиться докладна та остаточна 
фіксація музейного предмета у фондовій документації, тобто ведеться облік му-
зейних фондів, де описуються результати вивчення музейних предметів для 
правового закріплення їх за конкретною колекцією чи розділом фондів, для по-
дальшого забезпечення охорони наукової інформації про предмет. Під час 
інвентаризації музейний предмет отримує інвентарний номер. 
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Етап формування експозиції історії релігії розпочався у 2007 році. Основ-
ну частину експонатів становлять подаровані приватними особами речі, 
пам’ятки передані релігійними громадами, священиками з їх власної ініціативи, 
з особистих фондів Володимира Човгана зі Снятина, єпископа Коломийсько 
Чернівецького Миколи Сімкайла, о. Олега Каськів та речі конфісковані митни-
ми органами під час спроб їх нелегального вивозу за кордон – конфіскату. До 
музею передаються пам’ятки, які через зношеність не використовуються у 
культовій практиці. Надходження таких пам’яток до фондів музею йшло в 
єдиному комплексі з іншими предметами старовини. Благословення на цю 
справу музей отримав від єпархіального керівництва та особисто від предстоя-
теля УГКЦ Блаженнішого Любомира Гузара. 

Поява значної кількості пам’яток релігійного змісту в збірці музею 
сприяла тематичному комплектуванню фондів. Експонати розглядаються за їх 
видовими характеристиками, територіальним походженням, місцем знаходження та 
музейним призначенням. В основному – це твори малярства, різьблення з дерева, 
металопластики, книгодрукування, документи та священичий одяг. На облік були 
взяті 359 цінних мистецьких пам’яток: ікон –53; предметів дерев’яного різьблення – 
19, предметів металопластики – 54, стародруків – 10, кник – 9, церковного шитва – 
67, священичого, єпископського та митрополичого одягу в комплекті – 22. 
Систематизаціята класифікація пам’яток матеріальної і духовної культури сакраль-
ного мистецтва з музейної колекції допоможе визначити історичну, наукову, мис-
тецьку та матеріальну цінність предметів різного виду, їх хронологічний період – 
час створення, авторство, жанри, походження, зміст, техніка створення та їхнє при-
значення. Охоплено хронологічний період з сер. XVI по XX ст. 

Музейна колекція поділяться на іконописну: твори живопису – ікони; 
сніцарства: декоративне дерев’яне різьблення – виносні хрести, хрести з 
розп’яттям, дерев’яні жезли, фрагменти іконостасів, кіоти, дерев’яні різьблення 
першої стації Хресної дороги,виносні двосторонні процесійні образи з карту-
шами, картуші ікон, свічники, аналої; металопластики: церковне начиння, 
напрестольні та наперсні хрести, підсвічники, кадила, шата ікон, оріон, панагій, 
нагрудні хрести, складні металеві, дарохранильниці, чаші для Причастя, чаша-
дискос; медалі-відзнаки владик; писемні джерела – документи та книги: 
Євангелія, Апостоли, мінеї, церковні навчальні посібники; фото-матеріали; 
єпископський і священичий одяг оздоблений церковним шитвом, плащаниці, 
воздух та покрівці тощо. Окремої історичної уваги заслуговує митрополичий 
жезл Андрея Шептицького 1899 р., виготовлений зі срібла із позолотоюта оз-
доблений коштовним камінням.  

До експозиції музею потрапили ікони з карбованими та штампованими 
шатами, ікони традиційного темперного малярства ХІХ ст., мальовані на дошці, 
колекція ікон на полотні ХІХ – ХХ ст., а також вишиті виносні ікони ХХ ст. та 
ікона св. Миколая Чудотворця мальована на склі. Виготовлені ці ікони як 
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професійними малярами, так і руками самобутніх народних майстрів. До 
професійних творів належить ікони відомого львівського художника Антона 
Манастирського – ікони святого Миколая та Ісус Христос поч. ХХ ст. [5, с. 2], 
передані до музейної колекції церковною громадою села Крилос, а також ікона 
Одигітрія 1910 р., авторства Василя Петраківського з Тернополя, ікона святого 
рівноапостольного Володимира Великого ХІХ ст. із приватної збірки єпископа Ко-
ломийсько-Чернівецького Миколи Сімкайла. Значну частину зібраної колекції ста-
новлять іконостасні ікони з апостольського ряду, старозавітні з пределів та 
новозавітні. Основу виставки складають ікони Богородичні та Ісуса Христа 
мальовані на дереві, датуються XVII-XXст. Цікавою є ікона, яка поєднує зображен-
ня декількох святих, св. Юрія Змієборця, св. Параскеви та Св. Варвари [4, с. 123]. 
Характерними ознаками зібраних ікон є утвердження реалізму, поєднання церков-
ного канону та національних рис і місцевих особливостей, поширення біблійних і 
апокрифічних сюжетів, зображення шанованих святих та відомих в даному регіоні 
історичних подій. Пам’ятки проходять первісну та повну каталогізацію, вивча-
ються та вводяться до наукового обігу через експозицію сакрального мистецтва 
та публікації. Реставраційний відділ Інституту Мистецтв Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефаника займається реставрацією ікон. 

Архівні матеріали є вагомою складовою частиною джерельної бази 
наукової роботи – включають документи Державного архіву Іано-Франківської 
області Р – (388, 2, 167), Львівської бібліотеки НАН України ім. В. Стефаника, 
відділу стародруків та рукописів (Ф. 77, 28) [6, с. 171], наукового архіву 
Національного заповідника «Давній Галич», поточного архіву сектору у справах 
релігій Івано-Франківської державної адміністрації, який переданий до Івано-
Франківського державного архіву – які характеризують державну політику щодо 
релігії і церкви, стан релігійної мережі на Івано-Франківщині у 1946- 1989 – х 
роках, зокрема, кількість діючих і закритих громад, розкривають причини масово-
го закриття храмів, стан і шляхи збереження пам’яток культового мистецтва, 
участь працівників апарату уповноваженого Ради в справах релігій по Івано-
Франківській області в обстеженні церков Івано-Франківської області [1, с. 167]. 
Це різні види документів на паперових носіях (рукописні або надруковані на 
машинці). Оригінали і копії не пронумеровані, за змістом названі документи – це 
інформаційні звіти за 1944-2007 роки про стан релігійної мережі і Івано-
Франківській області [2, с.7] та матеріали за 1944-1945 роки щодо освоєння куль-
тових споруд і долі майна, яке знаходилося у них, копії звітів уповноваженого, 
доповідні записки та інше [3, с. 73]. Важливі значення мають матеріали особи-
стого архіву доктора мистецтвознавства, заслуженого художника УРСР Михай-
ла Фіголя. До цих документів і матеріалів належать розпорядження щодо 
відкриття діяльності Національного заповідника «Давній Галич», декрет № 5 
від 28.02. 2008 р. «Про створення музею історії церкви в Галичині» виконане на 
звернення Глави УГКЦ Блаженнішого Патріарха Любомира Гузара, для збере-
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ження пам’яток сакрального мистецтва, що відображають різні періоди життя 
Української церкви та популяризації цих цінностей серед широкого загалу нашого 
суспільства, також угода про співпрацю у створенні музею Історії церкви у 
Галичині в Національному заповіднику «Давній Галич» від 5. 03. 2008 р. інші 
рішення, які стосуються закладу, звіти про його роботу, протоколи різноманітних 
засідань, накази які містять вказівки владних структур і керівництва Національного 
заповідника «Давній Галич» про необхідність збору історичних пам’яток, 
створення і наповнення фондів, запрошення науковців для участі у експедиціях 
по збору кваліфікованому обстеженню церковних старожитностей, декрети, 
доповідні записки, звернення, прохання, анкети. 

Отже, працівники відділу, використовуючи потенціал музейної експозиції, 
працюють над тим, щоб якомога краще зберегти і передати прийдешнім 
поколінням надбання національної культури. 
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Узгодження зовнішніх та внутрішніх функцій музею  
через призму сучасності, актуальності та клієнторієнтованості  

(за підсумками експертного анкетування) 
 
Тему доповіді підказало саме життя – коли колеги з освітнього відділу 

скаржились на відсутність кроків назустріч з боку фондових працівників у разі 
виникнення нестандартних запитів від потенційних корпоративних клієнтів (як-
то знайомство з певним історико-культурним періодом через споглядання му-
зейних предметів з фондових колекцій, які б виставили саме на період лекції-
дискусії для групи працівників).  

В описаній ситуації розбіглися погляди на функції музею, перш за все, і 
вже як наслідок – рівні клієнт-орієнтованості колег з різних відділів одного за-
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кладу. Увага освітян-музейників зосереджена на зовнішніх функціях музею, 
якими є власне освіта та відпочинок – і тому їм зрозуміліша необхідність задо-
вольняти нестандартні запити клієнтів у межах компетентності музею (яка випли-
ває з характеру збірок та досліджень). Увага фондових працівників зосереджена 
на внутрішніх функціях – збір, збереження, дослідження, які виключають клієнта 
з поля зору. Хоча доречно було б наслідувати логіку Черчилля, котрий запитував 
«а що ми тоді захищатимемо», відмовляючись підписувати бюджет, що збільшу-
вав видатки на війну, зменшуючи видатки на культуру, – і запитати колег: «а на-
віщо ми зберігаємо, якщо не для відповідей на питання допитливих?».  

Шукати, що можна зробити замість фокусуватись на тому, чого не можна 
зробити – такою була б клієнторієнтована реакція на нестандартний запит клі-
єнта, який залишається в межах компетенції постачальника послуг. І це було б 
сучасно, і дарувало би насолоду (delight) – просунуло б музей на дві сходинки 
вверх по сервісності. 

Наступні дві ситуації, які спонукали автора до думки дослідити те, яким 
чином тлумачать працівники різних відділів різних музеїв поняття актуально-
сті, сучасності та клієнторієнтованості, полягали у реакції колег-освітян на інші 
два нестандартні запити:  

1) провести цикл зустрічей на базі музею про видатних особистостей 
району міста, в якому розташована школа; 

2) провести екскурсію на тему дискримінації та протидії їй. 
Обидва запити є актуальними – і клієнторієнтовано було б застосувати 

наявні знання та колекції, аби створити нові продукти. Натомість, у послугах 
було відмовлено. На думку автора, у цих двох ситуаціях допоміг би вибір на 
користь сучасних методів замість традиційної екскурсії – на користь дискусії, 
діалогу, застосування історії повсякденності та побуту для занурення в кон-
текст, в якому виростали видатні особистості (якщо бракує в експозиції та фон-
дах меморіальних предметів, прямо пов’язаних з конкретними персоналіями).  

Тому виникла ідея дослідити механізми розвитку клієнторієнтовності, 
виходячи з того, що вплив музею на середовище життя має полягати у розвитку 
суспільства [3]. 

Методом дослідження було обрано експертне анкетування, тобто засто-
сування лише відкритих запитань, що забезпечує вільне висловлення думок, 
зумовлених суто власним досвідом. Тільки отримавши палітру думок, можна 
вивести метрики для подальших вимірювань. Прикладом такої соціологічної 
практики (рух від відкритих питань, коли неможливо «вгадати правильну від-
повідь», до альтернативних) в музейній справі є побудова метрик рівня задово-
леності відвідувачів Британського музею, про що розповів голова відділу освіти 
і взаємодії з аудиторіями Ксеркс Мазда у лекції "Бачення музею ззовні: потреби 
і очікування публіки" [2]: "Щоб виділити ці категорії, наші соціологи попроси-
ли, щоб відвідувачі культурних, художніх, наукових музеїв, ботанічних садів 
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залишили свої відгуки – в цих відгуках вони своїми словами пояснювали, чому 
прийшли. Ці відгуки розділили на 15 груп, які потім підсумували у чотири зга-
дані вище категорії. І тепер ми роздаємо відвідувачам анкети "З яких причини 
ви сюди прийшли?", де гості просто ставлять галочки". 

Отримані автором в ході експертного анкетування тлумачення клієнторі-
єнтованості (див. таблицю 1) показали актуальність завдання убезпечити галузь 
від ризику виродження клієнторієнтованості до кон’юнктурності, бо найпопу-
лярнішою ознакою клієнторієнтованості виявилось враховування очікувань, 
потреб, побажань на фоні відсутності необхідних досліджень. Також недостат-
ньо вираженим є розуміння необхідності виключення побоювань як характери-
стики клієнт орієнтованої взаємодії.  

За такої комбінації чинників посилюється спокуса швидкого реагування 
на зміни споживацької поведінки – повторити у себе те, що має успіх десь, хоча 
клієнторієнтованим було б розвивати стиль споживання [1] і параметри запитів, 
виходячи із розуміння моделі поведінки (клієнторієнтованості) цільової ауди-
торії та зіставлення такого розуміння із обраною місією музею (наприклад, 
сприяти усвідомленню музейної збірки джерелом історичної правди) та візією 
бажаного стану суспільства (наприклад, з розвинутою демократією та цінно-
стями самовираження).  

Відповіді на запитання анкети про типового відвідувача, про те, чи є пос-
тійні відвідувачі та що на них перетворює, засвідчили відсутність відповідних 
досліджень в колі музеїв, які взяли участь в експертному анкетуванні. Тим ак-
туальнішою є завдання налагодження відповідних досліджень, бо саме вони 
сприятимуть вирішенню протиріч між інтересами збереження та популяризації 
збірок.  

Цікаво, що питання про те, як виглядає ідеальна музейна послуга очима 
відвідувача (3 основні якості) показало дещо інший розподіл між рівнями серві-
су. На рівні прагнень отримуємо 6 голосів за початковий, 5 голосів за другий 
рівень (задоволення), один голос – за третій (насолоду). Тобто прогресивні 
прагнення не підкріпленні необхідним рівнем маркетингових компетенцій. 

Переходу на вищі рівні сервісу як результатом узгодження зовнішніх та 
внутрішніх функцій музею сприяє розуміння та виключення побоювань (зов-
нішніх та внутрішніх клієнтів) та привнесення чогось неочікуваного, тобто ми 
знову впираємось в актуальність виклику навчитись здійснювати дослідження. 

Сучасне розуміння фондових працівників, яке може стати результатом 
популяризації результатів досліджень поведінку контактних аудиторій, з якими 
працює музей, полягає у тому, що ознайомлення з предметом може бути органі-
зовано так, що жодним чином не зашкодить його збереженню, а навпаки допо-
може знайти додаткові кошти на дослідження та збереження.  

Додати у процес любові допомагає розвиток візійності і подолання пост-
радянської ідентичності у сприйнятті специфіки своєї діяльності. Поки вважа-
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тимемо, що «…музей є і залишиться одним із засобів ідеологічного тиску 
(впровадження певної державної ідеології) в суспільстві. Тобто музей завжди буде 
ідеологічно залежним та ідеологічно заангажованим закладом…», не зможемо 
розвивати власну унікальність і привабливість для усіх контактних аудиторій. 

Таблиця 1 
Тлумачення клієнторієнтованості та рівні сервісу 

 
Тлумачення клієнт- 
орієнтованості коле-
гами 

Попу-
лярність 
думки 

Можливий вплив на рівень обслуго-
вування 

Вивчення запитів, очі-
кувань, потреб та поба-
жань відвідувача, 
врахування їх під час 
розробки програм. 

4 думки з 
12 

1. Client Service – надавати послугу в 
межах очікувань. 

Стратегія і тактика 
суб’єкта надання пос-
луг, побудована на 
пріоритеті потреб та 
інтересів клієнта. 

3 думки з 
12 

Вказує на стратегічне мислення та 
управління, тобто наявність власного 
бачення і вміння підпорядковувати йо-
му дії. Тому як результат можливі і за-
доволення клієнта, і відчуття ним 
насолоди, і WOW-ефекту, залежно від 
того, наскільки регулярно та якісно до-
сліджується поведінка клієнтів (чи не 
відбувається підміни досліджень влас-
ними уявленнями). 

Це виклик позитивних 
емоцій, щоб вони знову 
і знову приходили до 
музею та рекомендува-
ли  

2 думки з 
12 

2. Друга сходинка у розвитку обслу-
говування – Client Satisfaction (задово-
лення). Вимагає надавати послугу в 
межах очікувань + усувати побоювання 
(проблеми) + пропонувати щось неочі-
куване (сюрприз, подарунок). Позитивні 
емоції виникають лише за умови усу-
нення побоювань та перевершення очі-
кувань. 

Діяльність, яка базуєть-
ся на гуманізмі і заради 
людей 

1 думка 3. Акцент на любові до людей, тому 
віднесемо до третьої сходинки розвитку 
якості обслуговування – Client Delight 
(насолода). Вимагає надавати послугу в 
межах очікувань + усувати побоювання 
(проблеми) + пропонувати щось неочі-
куване (сюрприз, подарунок) з любов’ю. 

Спрямованість роботи 
на відвідування 

1 думка Приходять, коли відсутні побоювання, 
тому Client Satisfaction 

 



 101

Розвиток візійності тісно переплетений з уявленням про ідеальний стиль 
споживання, а його колеги визначили як інтелектуальну готовність відвідувача 
до сприйняття музейних предметів та контексту, яка уможливлює емоційний 
вплив від споглядання предмету. Тоді клієнторієнтованою дією буде приверта-
ти увагу потенційного відвідувача зрозумілою йому «мовою», зберігаючи при 
цьому акцент на цінність, яку винесе від знайомства з експозицією – і саме так 
узгодимо зовнішні та внутрішні функції музею. 
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Залевська М.М.  
 

Вишивка золотними нитками в національній культурі українців 
 
Гаптування або золотне шитво в Україні є різновидом вишивки, має дав-

ню традицію, котра формувалась під впливом різних культурних, економічних, 
політичних формацій. Протягом усієї багатовікової історії нашого народу тра-
диційне декоративне мистецтво, а зокрема вишивка і невід’ємна її складова – 
золотошвейництво, завжди було дивовижним джерелом творчого натхнення 
українського народу, фактором його самозбереження. Воно гарантувало ціліс-
ність і безперервність традицій національної культури українців. Його корені 
сягають далекої глибини тисячоліть і мають міцне підгрунтя історичного мину-
лого. Всупереч багатьом проблемам декоративне мистецтво продовжує завойо-
вувати народне і міжнародне визнання. 

Щоб досягти вершин майстерності, потрібно спираючись на традиції і 
здобутки, вдосконалюючи і примножуючи творіння, зберегти основне в мистецтві 
вишивки. Протягом багатьох тисячоліть наш народ створював і доповнював вели-
чезне надбання культурної спадщини і культових предметів. Виткані, прикрашені 
і вишиті тканини витримують перевірку подіями і часом. Вони можуть бути 
цінними джерелами інформації про культуру і розвиток суспільства [1]. 

Для максимально повного і широкого розкриття питання, що стосується 
історії та розвитку гаптування, його основних характеристик і особливостей, 

http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/02/25/112732/
http://icom.museum/the-vision/museum-definition
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необхідно безпосередньо звернутись до історичних джерел. В Україні вишивка – 
найдавніший, масовий і найбільш розвинений вид народного декоративно-
ужиткового мистецтва. Початок його, мабуть, треба шукати у первісно-
родовому ладі за кілька тисячоліть до нашої ери. На території сучасних 
українських земель проблема походження і еволюція вишивки складна й бага-
тогранна. Протягом тисячоліть вироблялись елементарні навички абстрагуван-
ня, удосконалювались сюжетно-знакові композиції із зображеннями людей, 
землі, води, птахів, рослин тощо. Вони мали символіко-магічне значення у 
вигляді кругів, зубців, ромбів, зигзагів, трикутників, крапок. 

На протязі багатьох тисячоліть відтворюються зв’язки орнаментальних 
схем, які постійно видозмінюються, збагачуються залежно від конкретних 
соціально-історичних умов. Дослідники неодноразово підкреслювали, що саме 
орнамент української вишивки найповніше проніс через віки тотожність з орна-
ментом попередніх епох. До цього часу таємниці Трипільської культури ваблять 
до себе дослідників. Трипільський культурний пласт виявився таким потужним, 
що і через тисячоліття промовляє в символіці наших вишивок і декоративних 
творів. Трипільська культура – феноменальне явище в історії нашого народу, вона 
залишила для українців багато археологічних загадок та чималу культурну спад-
щину, яка використовується в орнаментах декоративно-ужиткового мистецтва.  

Археологічні знахідки зі скіфських поховань свідчать про пишне декора-
тивне оздоблення вишивкою золотними нитками, аплікацією жіночого та чоло-
вічого одягу. А в одязі сарматів чітко відзначається соціальне розшарування в 
прикрашанні одягу вишивкою: одяг багатих жінок оздоблюється золотим гап-
туванням, а бідних – прикрашений простою вишивкою. Про це свідчать вцілілі 
рештки золотного шитва з непограбованого поховання знатної сарматки 
Соколової могили, що біля села Ковалівка Миколаївської області. Нетривкість 
віками зберігання тканин дає уявність прикрашання візерунків одягу і побуто-
вих речей золотним шитвом, але те, що збереглось дозволяє відтворити 
цілісність розвитку гаптування протягом віків. 

На територію Київської Русі золотне шитво принесене з Візантії в 
Х столітті після Хрещення. За невеликий проміжок часу цей унікальний вид 
декоративного мистецтва своєю вишуканістю і красою досяг надзвичайного 
розквіту, став відомим не тільки в Київській Русі, а і за її межами. Прийнявши 
християнство, були запозичені і звичаї прикрашати дорогими тканинами 
інтер’єри храмів, вишукано оздоблювати літургійний одяг. Богослужбові пред-
мети були складовою частиною в Богослужінні і виконували естетичі функції, 
оздоблюючи і надаючи важливу урочистість інтер’єру. Запозичена разом з пра-
вославним Богослужінням з Візантії декоративна монументальність, пишність і 
яскравість кольорів дорогоцінних тканих чи гаптованих тканин, створювала 
відчуття ообливої святковості, розкоші, небуденний характер урочистих 
церемоній. 
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Вишивка в Київській Русі золотними нитками була тим животворчим 
грунтом, на якому розвивалося гаптування в наступні роки. Відтворити цілісну 
картину літургійного золотного шитва за часів Київської Русі на сьогодні 
складно з-за невеликої кількості вцілілих гаптованих речей. Згадки в літописах 
засвідчують про наявність у церквах Києва, Путивля і інших міст визначних 
дорогоцінних творів літургійного шитва [5]. 

Використання обрядових тканин в церковному призначенні, форма 
предметів, орнаментальні мотиви, образотворчі сюжети на протязі століть за-
знавали змін відповідно до прийнятих церковними соборами канонів і віянь ча-
су. Саме завдяки народній творчості українців, її невмирущим животворним 
витокам, візантійське мистецтво дало творчий напрямок, який стимулював 
розквіт самобутньої культури. 

Вишивка золотими і срібними нитками в епоху Київської Русі зазнала розкві-
ту і поряд з церковним гаптуванням поширювалась і в світському житті. Дослідник 
Тетяна Валеріївна Кара-Васильєва стверджує: "у давньоруському мистецтві чітко 
вирізнились дві течії: мистецтво широких верств населення, що крізь віки пронесло 
свої смаки і уявлення, живлячись джерелами праслов’янських вірувань та ідеалів 
народної краси і мистецтво, що обслуговувало князівський двір, церкву і тяжіло до 
офіційної культури Візантії, переймаючи її форми і художню мову" [2]. У мона-
стирських, гетьманських майстернях талановиті вишивальниці виготовляли дорогі 
вироби на замовлення. Вишивкою прикрашали одяг, скатертини, рушники, наво-
лочки, хустини, кінську збрую (сідла, чепраки) та інше. Дороге шитво золотом, 
сріблом, шовком поширювалося в побуті панівних верств населення. Поступово 
гаптарське ремесло виділилося як окремий вид художньої творчості. Гаптарі слави-
лися технічністю виконання, гармонійністю кольорових поєднань. 

Окрему сторінку української мистецької спадщини становлять гаптовані речі 
золотними і срібними нитками вельмож і знаті періоду Козацької доби. Слід заува-
жити, що художньо-пластичне вирішення орнаментів гаптування цього періоду ви-
являє його вишуканість, неповторність і глибоку образно-символічну змістовність. 
Вишитий узор набував магічної сили. В одязі вишивка крім декоративної, несла 
заклинальну, символічну функцію. Геніальність вишивальниць виявлялась у незви-
чайному хисті домагатись живописного звучання геометризовано-рослинного 
орнаменту, вишитого металевими нитками. За часів героїчної Гетьманщини 
відзначається розквіт стилю бароко. В українському гаптуванні й вишивці це 
виявляється насамперед у посиленні ошатності й урочистості виробів, пишності їх 
оздоблення, бурхливого розвитку набуває орнамент, в якому переважає стилізація 
рослинного характеру, доповнена гнучкими, ламаними, хвилеподібними лініями. 
Форми, композицій наповнюються соковитістю, динамікою внутрішнього руху [3]. 

Слід зазначити, що гаптування – вишивка золотом і сріблом, потребує 
великої майстерності виконання складних композиційних зображень узорів, 
технічних навичок, віртуозного володіння прийомами виготовлення, вишука-
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ним художнім смаком майстрині. Вишивання золотними і срібними нитками 
пов’язане із особливими якостями металізованих ниток, виконується накладан-
ням їх на вишивальну поверхню з послідовним прикріпленням шовковими нит-
ками з нижньої частини виробу. Вишивки переважно виконуються на цупких 
парчових, оксамитових, шовкових тканинах, шкірі техніками "в прокол", "в 
прикріп", "по карті". Техніки виконання вишивок золотом, сріблом і шовком по-
ступово збагачуються, з’являються різні методи закріплення металевих ниток, 
які утворюють ромби, зигзаги, кривулі тощо. На основі пам’яток вишивок 
дослідниця М. О. Новицька вперше зробила детальну класифікацію 19 видів 
орнаментальних закріплень золотих і срібних ниток. Свої досягнення вона 
відобразила в збірнику "Український музей", який був видрукований в Києві в 
1927 р. редакцією під керівництвом головного редактора П. Курінного в пам’ять 
основних дослідників, збирачів і поціновувачів українського декоративного і об-
разотворчого мистецтва М.Біляшівського та Д. Щербаківського і на відзначення 
столітнього розвитку українського музейництва, який минув у 1925 році [7]. 

На творчість вишивальниць впливали смаки замовників, які часто давали 
для копіювання товари, привезені з країн Західної Європи і Сходу, однак пере-
вагу мали усталені зразки створені на національних традиціях. 

Станом вишивальних народних промислів у другій половині ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. зацікавились історики, етнографи, художники. Почалося вивчення і 
колекціонування вишивки, засновувались навчально-кустарні майстерні, курси. У 
20-х роках ХХ ст. у центрах традиційних ремесел Києві, Чернігові, Львові, Луць-
ку, Корець, Чернівцях, Острозі та ін. були створені художньо-промислові артілі, 
майстерні, які об’єднували тисячі вишивальниць. Українські майстрині брали 
участь у всесвітніх виставках народного мистецтва, їхні твори експортувались в 
багато країн. В передвоєнні і повоєнні роки ХХ ст. у зв’язку з історичними, 
економічними і соціальними подіями золотне шитво майже не розвивалось. 

Після створення незалежної держави в Україні почався розквіт вишивки 
золотними і срібними нитками. Стала відроджуватись церква, яка потребувала 
відповідних прикрас одягу для священників, атрибутики. В світському побуті 
також з’явились речі і одяг прикрашені гаптуванням і золотною вишивкою. 
Талановиті майстри з яскраво вираженою індивідуальністю, професійним знан-
ням справи й усвідомленням вимог сьогодення творчо і успішно розвивають 
художні принципи мистецтва вишивки золотними нитками. Поєднання стійких 
народних художніх традицій і нових методів, досконалих технік і технологій 
відображає талановитість сучасних вишивальниць. 

Доречно зауважити, що сьогодні вишивка золотними нитками розглядає-
ться як важлива художня цінність, що виконує численні функції – естетичну, 
пізнавальну, комунікаційну. Це цінний показовий вид мистецтва, який зберіг, 
удосконалив, розширив, доніс до нас і стверджує подальший розвиток 
орнаментальної, графічної, живописної культури українського народу. 
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Індутний В. В., Походяща О. Б. 
 

Атрибуція та експертиза портрета гетьмана Івана Мазепи  
з колекції Національного музею історії України  

 
Портрет Івана Степановича Мазепи з колекції На-

ціонального музею історії України (далі – НМІУ, інв. № 
М-168) є одним з старовинних відомих на сьогодні живо-
писних зображень гетьмана. І не дивлячись, що портрет 
більше ста років перебуває у музейній збірці, він ще досі 
не проходив належної наукової атрибуції. Записи в ін-
вентарну книгу фондової групи «Малярство» містять 
лише загальний опис предмета, без вивчення достеменно 
точного віку, авторства та провенансу. Причини прихо-
вування історії походження твору музейниками у 20-30 рр. 

нам достеменно не відомі, одначе вірогідно, що це через політичний фактор. 
Адже І. Мазепа як для царської влади, так і потім для радянських урядовців, 
був ідеологічним ворогом та загрозою втрати ними авторитарного режиму. За 
час, коли І. Мазепа був володарем булави понад двадцять років (найбільше за 
всіх інших гетьманів), головною його заслугою стало прагнення зміцнити та 
захистити українську державу, перетворити її в незалежну процвітаючу країну, 
яку почали визнавати у світі європейською. Він зібрав під свої знамена велике 
козацьке військо, виступав захисником православної віри, був уособленням 
епохи українського духовного відродження, провідником ідеї української неза-
лежності.  
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Після звинувачення І. Мазепи у так званій «зраді Москві» та накладенні 
на нього анафеми, портрети гетьмана вилучалися з осель та монастирів для 
знищення. У листопаді 1708 р. О. Меншиков наказав нашвидкуруч збудувати 
шибеницю й принести з батуринського палацу портрет гетьмана. Під захоплені 
вигуки п’яних стрільців, на очах у пов’язаних до купи бранців зображення 
гетьмана «повісили…посеред міста Батурина». Гетьманську резиденцію у Ба-
турині розграбували й спалили вщент. Такої ж долі зазнали численні маєтки 
гетьмана, й навіть церкви, де були його зображення як благодійника [6]. Мож-
ливо саме з цього батуринського зображення і був написаний портрет І. Мазе-
пи, що нині зберігається у НМІУ. 

Першими серйозними спробами після тривалого періоду репресій та забо-
рон відтворювати реальну картину розвитку українського мистецтва, зокрема здо-
бутків портретного живопису в Україні в ХVІІ-ХVІІІ ст. стали дослідження 
відомих мистецтвознавців П. Жолтовського та П. Білецького. У своїх працях вони 
відвели окреме місце іконографії Мазепи. Платон Білецький зазначив, що вже в 
ХVІІІ ст. не було чіткого уявлення про зовнішній вигляд гетьмана [1, c. 124]. Од-
наче у радянській історіографії іконографія гетьмана І. Мазепи не знайшла належ-
ного висвітлення, і почала вивчатися належним чином лише із здобуттям 
Україною Незалежності. Короткий, але змістовний аналіз окремих зразків його 
іконографії провели співробітники Державного історико-культурного заповідника 
«Поле Полтавської битви» Людмила Шендрик та Олександр Янович [8]. Також 
окремі праці постаті І. Мазепі та реконструкції його образу можна було побачити 
у працях О. Ковалевської, С. Павленко, Ю. Осадчи та багатьох інших.  

До святкування 25-ї Незалежності України постала нагальна необхідність 
провести експертизу та оціночну вартість портрета І. Мазепи з колекції НМІУ 
(інв. № М-168) для підготовки його у зйомці в історичному фільмі-
розслідуванні «Україна. Повернення своєї історії». Це змусило нас ще раз пере-
глянути історію створення, походження портрета, достеменно вивчити його 
технологічні особливості. Особливо цінними для відтворення історичної 
дійсності є прижиттєві зображення та копії з них, яким є цей портрет І.Мазепи з 
колекції НМІУ (полотно, олія, 74 х 59 см). Для вивчення портрета була застосо-
вана комплексна наукова атрибуція із залученням широкого спектра методів 
дослідження. Було встановлено, що полотно виконано в найкращих традиціях 
українського козацького портретного живопису невідомим майстром Лівобе-
режної України. На портреті зображено чоловіка середнього віку, без головного 
убору, волосся та вуса чорні. Одягнений він у синій жупан та червону сорочку. 
Через праве плече перекинута синя муарова стрічка ордену Св. Андрія Перво-
званого. На грудях з лівого боку – орден Білого Орла. У правому верхньому ку-
ті герб «Курч» з літерами: І(Іван) М(Мазепа) Г(гетьман) В(війська) Ц(царської) 
В(величності) Є(його) П(пресвітлого) З(запорозького): ІМГВЦВЄПЗ. Грунтовні 
розвідки портрету І. Мазепи проводив історик М. Грушевський та робив при-
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пущення, що твір був власністю осавула Степана Івановича Бутовича (1709-
1717 рр). Стрічка Андрія Первозванного була домальована пізніше під час про-
ведення реставрації полотна художником-кріпаком генерала М.Г.Репніна-
Волконськогов в Яготині у ХІХ ст., що давало привід довгий час хибно датувати 
твір ХІХ ст. Цей саме художник-реставратор, окрім орденської стрічки, невдало 
замалював кракелюр різного ступеню, що з’явився з часом на портреті [2; 3].  

Портрет надійшов з перших днів існування Київського Міського Музею 
(НМІУ), у кінці ХІХ ст. від статського радника Володимира Бутовича, та 
офіційно по документації був прийнятий у 1924 р. На зворотному боці портрета 
знаходився текст, зроблений прадідом Володимира Бутовича – чернігівським та 
вітебським губернатором, дійсним статським радником Олексієм Бутовичем: 
«Малыя Россіи обоихъ сторонъ Днепра и Войска Запорожского Гетманъ и ор-
дена С. Андръя первозванного кавалеръ Иванъ Степановичь Мазепа, избранъ 
гетманомъ 1687 года іюля 25 дня, измънилъ Царю Петру Алексъевичу 1708 и 
предался Королю Шведському Карлу двенадцатому, съ которымъ по разбитіи 
сего подь Полтавою 1709 года іюня 27 дня въ Молдавію бъжалъ, и тамъ свою 
жизнь кончилъ» [3]. Під час реставрації портрету у 50-х рр. ХХ ст. в ННДРЦУ 
Тарасовим було поновлене живописне тло та здубльоване полотно таким чи-
ном, що написи, зафіксовані М. Грушевським із зворотного боку, були нажаль 
втрачені. Знайдені розвідки М. Грушевського, музейна документація та архівні 
дані, візуальне обстеження полотна та порівняльний аналіз із іншими зобра-
женнями гетьмана не «закривали» тему з атрибуцією твору [4; 7].  

Проведене додаткове техніко-технологічне дослідження в бюро науково-
техничної експертизи АРТЛАБ (№ 511 від 25.10.2010 р.) підтвердило розвідки 
наші сподівання, що твір був написаний у ХVІІІ ст., а не в ХІХ ст., як довгий 
час вважали мистецтвознавці. Отже, за аналізом лабораторних досліджень ме-
тодом оптичної мікроскопії, в УФ випромінюванні, методами ІЧ 
рефлектографії, рентгено-флюоресцентного аналізу (РФА) та ІЧ спектроскопії 
досліджено ґрунт та фарбовий шар полотна та визначено, що твір датується 
1730-1760 рр. За визначенням датування уточнюється і замовник картини – 
бунчуковий товариш (1723-1746) Степан Степанович Бутович, син осавула 
Степана Івановича Бутовича. В родинній збірці Бутовичів перебували портрети 
інших представників козацької верхівки та їх членів родини, які сьогодні можна 
побачити в музейних збірках України. 

Чим більше корисної інформації про пам’ятку культури, тим вища її соці-
альна та загальнокультурна цінність. Кількість корисної інформації дозволяє 
номінувати пам’ятки у таких якісних категоріях: «пам’ятки світового рівня зна-
чення», «пам’ятки національного рівня значення» й «пам’ятки місцевого родо-
вого значення». Портрет Івана Мазепи з фондів НМІУ характеризується 
високим показником якості за індексом соціокультурної цінності (8192), який 
дозволяє класифікувати її як пам’ятку культури національного рівня значення 
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першого порядку. Портрет Івана Мазепи також характеризується дуже високи-
ми показниками індексу рівня задоволення гуманітарних потреб особистості 
(32768) та індексу рівня загально виховної цінності (4096). 

Під час проведення експертизи було доведено автентичність пам’ятки. У 
сукупності оцінок якості, що описують пам’ятку, вона має дуже високу цінність 
для національної історичної науки та світової історії й культури в цілому. 

Рекомендації, щодо загальної вартісної оцінки портрету Івана Мазепи, 
здійсненої у контексті завдання визначення рівня можливих фінансових збитків 
національної культури України у разі повної втрати пам’ятки та на основі де-
дуктивної теорії [5], полягають у доцільності застосування у якості показника 
прогнозованої вартості, величини добутку коефіцієнта соціокультурної цінності 
об’єкта оцінки (4096) на вартість матеріального носія – подібного за складністю 
та розмірами художнього твору (копії) виготовленого нині.  

В результаті аналізу сучасного ринку встановлено, що питома вартість 
копії становитиме 4,5 доларів США або 117 гривень 98 копійок (за курсом На-
ціонального банку України станом на 31.03.2016 1 долар США = 26,218 гри-
вень). Прогнозна вартість (С) портрету Івана Мазепи, з урахуванням розмірів, 
становитиме: С = 4,5 х 7,4 х 5,9 х 4096 = 1 609 482 (один мільон шістьсот 
дев’ять тисяч чотириста вісімдесят два) долари США або 42 197 405 гривень. 
Цей вартісний показник доцільно використовувати у якості рекомендованого 
рівня страхової суми – можливих фінансових збитків власника, світової та на-
ціональної культури України в цілому у разі повної втрати пам’ятки. 

Прогнозування вартості пам’ятки на основі гуманістичної теорії не пе-
редбачалося, адже вона є частиною Державного фонду Національного культур-
ного надбання, її гуманітарна цінність є дуже високою. Її відкритий продаж на 
ринку України або світових ринках є неможливим. 

За результатами проведеної експертизи портрета Івана Мазепи з колекції 
НМІУ було встановлено, що він за індексом загальної виховної цінності є 
пам’яткою культури світового рівня значення другого порядку та дозволяє про-
гнозувати можливі річні збитки у виховній сфері на території України, а також 
щорічну договірну страхову суму (від пошкоджень), яка дозволить, у разі на-
стання руйнацій окремих елементів пам’ятки, раціонально та протягом перед-
баченого страховою угодою періоду, здійснити відновлювальні роботи. Відтак, 
пам’ятка – портрет Івана Мазепи – є повністю описаною в якісному та вартіс-
ному аспектах. Не дивлячись на часткові домальовки (герб, орден та стрічка 
Андрія Первозванного) та втрати написів на звороті полотна під час реставра-
ційних робіт у ХІХ-ХХ ст. портрет гетьмана І. Мазепи з колекції НМІУ є автен-
тичним, цінним історичним та культурним артефактом.  
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Додаток № 1 
За індексом соціокультурної цінності. 

№ 
з/п 

Назва оціноч-
ного критерію 

Ранжування оці-
ночного критерію 
і коефіцієнт "n+ " 
(підкреслити не-
обхідне) 

Ранжування контраверсійного 
оціночного критерію і зменшую-
чий коефіцієнт "n- " 
(підкреслити необхідне) 

Ре-
зульт
. ко-
еф. 
N 
=n+×
n- 

1 2 3 4 5 
Невідома (1) 
Частково відома 
(2) 

1. Історія побуту-
вання пам´ятки 
(онтологія) 

Повністю відома 
(4) 

Відома або невідома, але не пе-
редбачає використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або не підтверджується (0,25) 

2 

Невідомий (1)  
До 50 років (1) 
До 100 років (2) 
До 300 років (4) 
До 1000 років (8) 
До 2000 років 
(16) 

2 Вік пам′ятки  

Більше 2000 років 
(32) 

Відомий або невідомий, але не 
передбачає використання  
критерію (1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація має визначальне зна-
чення, але невідома або не під-
тверджується (0,25) 

4 

Тиражована (ти-
пова) (1) 
Рідкісна (2) 

3. Тиражованість 
пам′ятки 

Унікальна (4) 

Відома або невідома, але не пе-
редбачає використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або не підтверджується (0,25) 

1 

Місцевого зна-
чення або не на-
був визнання (1) 
Національного 
значення (2) 

4. Рівень визнан-
ня 
пам′ятки 

Світового зна-
чення (4) 

Відомий або невідомий, але не 
передбачає використання крите-
рію (1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або не підтверджується (0,25) 

2 

Місцеві й родові  
традиції (1) 
Національні тра-
диції (2) 

5. Причетність 
пам´ятки до 
культурних 
традицій 

Світові традиції 
(4) 

Відома або невідома, але не пе-
редбачає використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або не підтверджується (0,25) 

4 
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1 2 3 4 5 
Місцевого зна-
чення або не на-
був визнання (1) 
Національного  
значення (2) 

6. Рівень визнан-
ня автора 
пам´ятки 

Світового зна-
чення (4) 

Відомий або невідомий, але не 
передбачає використання крите-
рію (1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або  
не підтверджується (0,25) 

1 

Місцевого зна-
чення або непри-
четна (1) 
Національного  
значення (2) 

7. Причетність 
пам′ятки до 
історичних 
подій 

Світового зна-
чення (4) 

Відома або невідома, але не пе-
редбачає використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або  
не підтверджується (0,25) 

2 

Місцевого зна-
чення або непри-
четна (1) 
Національного  
значення (2) 

8. Причетність 
пам´ятки до 
інших пам′я-
ток історії та 
культури 

Світового зна-
чення (4) 

Відома або невідома, але не пе-
редбачає використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або  
не підтверджується (0,25) 

2 

Місцевого зна-
чення або непри-
четна (1) 
Національного  
значення (2) 

9. Причетність 
пам′ятки до 
видатних осо-
бистостей 

Світового зна-
чення (4) 

Відома або невідома, але не пе-
редбачає використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або  
не підтверджується (0,25) 

2 

Місцевого зна-
чення або непри-
четна (1) 
Національного  
значення (2) 

10. Причетність 
пам´ятки до 
видатних ма-
нуфактур і 
шкіл 

Світового зна-
чення (4) 

Відома або невідома, але не пе-
редбачає використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або 
не підтверджується (0,25) 

1 

Ужиткова або 
декоративна (1) 
Авторське пос-
лання (2) 

11. Соціо-
культурна 
функція 
пам′ятки 

Загальновиховна 
(4) 

Відома або невідома, але не пе-
редбачає використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або не підтверджується (0,25) 

4 
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1 2 3 4 5 
Пересічна (1) 
Висока (2) 

12. Масштабність 
творчої ідеї 

Світоглядна (4) 

Відома або невідома, але не пе-
редбачає використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або не підтверджується (0,25) 

1 

Пересічна або не 
має наукової зна-
чимості (1) 
Висока (2) 

13. Наукова зна-
чимість 
пам´ятки 

Найвища (4) 

Відома або невідома, але не пе-
редбачає використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або не підтверджується (0,25) 

2 

Пересічна або не 
має художньої 
цінності (1) 
Висока ( 2 ) 

14. Художня цін-
ність пам´ятки 

Найвища (4) 

Відома або невідома, але не пе-
редбачає використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або не підтверджується (0,25) 

2 

Пересічний (1) 
Високий (2) 

15. Рівень техніч-
ної досконало-
сті Найвищий (4) 

Недосконалий (0,5) 
2 

Відсутні (1) 16. Особливі яко-
сті пам´ятки 

Наявні (2) 

Відомі або невідомі, але не перед-
бачають використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джуються частково (0,5) 

1 

Пересічні мате-
ріали (1) 
Рідкісні матеріа-
ли (2) 

17. Історико-
культурна цін-
ність матеріа-
лів 

Унікальні мате-
ріали (4) 

Відомі або невідомі, але не перед-
бачають використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або не підтверджується (0,25) 

1 

Є звичайними (1) 
Є причиною по-
мірного збіль-
шення споживчої 
цінності (2) 

18. Розміри 
пам´ятки 

Є визначальними 
для збільшення 
споживчої цінно-
сті (4) 
 
 

Відомі або невідомі, але не перед-
бачають використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома 
або не підтверджується (0,25) 

1 
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1 2 3 4 5 
19. Наявність зна-

ків і позначок 
Знаки і позначки 
присутні (2) 

Відомі або невідомі, але не перед-
бачають використання критерію 
(1) 
Інформація потрібна, але підтвер-
джується частково або сумнівна 
(0,5) 
Відсутні (0,25) 

1 

20. Комплектність Комплектний (1) Некомплектний (0,5) 1 
21. Стан збере-

ження 
пам´ятки 

Без пошкоджень 
(1) 

Задовільний (0,5) 
Незадовільний (0,25) 
У фрагментах (0,125) 
В одиничних фрагментах (0,0625) 

0. 5 

 
Розрахунковий індекс соціокультурної цінності колекції пам’яток (N)= 8192 
Класифікаційне визначення колекції пам’яток Пам’ятка культури націо-

нального рівня значення першого порядку 
 

Додаток № 2 
За індексом загальновиховної цінності 

 
 
№ 
з/
п 

Назва критерію Ранжування оці-
ночних критеріїв 
за силою їх впли-
ву на соціальну 
актуальність 
пам’ятки. Під-
креслити. 

Ранжування кон-
траверсійного 
критерію за рів-
нем достовірності 
інформації Під-
креслити 

Добу-
ток 
ранжо-
ваних 
показ-
ників  

1 2 3 4 5 
1. Рівень актуальності упред-

метнених загальновиховних 
ідеалів 

Неактуальна – 1 
Слабко актуальна 
–2 
Актуальна – 4 
Дуже актуальна – 
8 

достовірна – 1 
не повна – 0,5 
фрагментарна – 
0,25 
відсутня – 0, 125 

4 

2 Термін актуалізації пам’яток 
культури як загальновихов-
них ідеалів 

Короткотривалий 
– 1 
До 2 років – 2; 
До 50 років – 4 
Більше 50 років – 
8 

достовірна – 1 
не повна – 0,5 
фрагментарна – 
0,25 
відсутня – 0, 125 

8 

3 Широта впливу упредметне-
них в пам’ятках культури 
загальновиховних ідеалів на 
різні верства населення 

Місцевий – 1 
Регіональний – 2 
Національний – 4 
Цивілізаційний – 
8 

достовірна – 1 
не повна – 0,5 
фрагментарна – 
0,25 
відсутня – 0, 125 

4 
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1 2 3 4 5 
4 Рівень зацікавленості окре-

мих соціальних груп в реалі-
зації впровадження 

Незацікавлені – 1 
Слабко зацікавле-
ні – 2 
Помірно зацікав-
лені – 4 
Сильно зацікав-
лені – 8 

достовірна – 1 
не повна – 0,5 
фрагментарна – 
0,25 
відсутня – 0, 125 

4 

5 Рівень наслідків від соціо-
культурної актуалізації 
пам’яток культури як загаль-
новиховних ідеалів 

Відсутні – 1 
Місцеві – 2 
Національні – 4 
Цивілізаційні – 8 

достовірна – 1 
не повна – 0,5 
фрагментарна – 
0,25 
відсутня – 0, 125 

8 

 
Розрахунковий індекс рівня загально виховної цінності пам’ятки – 4096 
Номенклатурне визначення пам’ятки – світового рівня загальної виховної 

цінності другого порядку. 
 

Додаток № 3.  
Індекс автентичності. 

 

№ 
з/п 

Назва оціночного 
критерію  

Значення оціночного 
критерію "n+ " 

Рівень контраверсії до 
критеріїв, які вплива-
ють на автентичність 
"n- " 

Результ. 
коеф. 
N =n+× 
n- 

1.  Наявність доку-
ментів про істо-
рію побутування 

- Усі необхідні докумен-
ти про історію пам’ятки 
наявні (4) 
- Існують окремі доку-
менти про історію 
пам’ятки (2) 
- Документи про історію 
пам’ятки відсутні (1) 

Історія повністю під-
тверджується (1) 
Історія підтверджує-
ться частково або ви-
кликає сумніви (0,5) 
Історія є непідтвер-
дженою (0,25)  

2 

2. Документальне 
підтвердження 
справжньості у 
результатах ана-
літичних, стилі-
стичних, 
мистецтвознавчих 
та інших дослі-
дженнях.  

- Усі основні необхідні 
аналітичні дослідження 
проведені, а їх результа-
ти задокументовані (4) 
- Окремі аналітичні до-
слідження проведені, а 
їх результати задоку-
ментовані (2) 
- Результати аналітич-
них досліджень відсутні 
(1) 

Справжність підтвер-
джується у всіх ре-
зультатах (1) 
Справжність підтвер-
джується не повністю 
(0,5) 
Справжність є не під-
твердженою (0,25) 

4 
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3. Рівень змін вне-
сених реставра-
ційними 
роботами.  

- Реставраційні роботи 
не проводилися або є 
несуттевими (4) 
- Реставраційні роботи 
проводилися в незнач-
ному обсязі (2) 
- Реставраційні роботи 
проводилися у значному 
обсязі (1) 

Реставрація не зміни-
ла якості пам’ятки (1)  
Реставрація змінила 
якість пам’ятки у не-
значній мірі (0,5) 
Реставрація Значно 
змінила якість 
пам’ятки (0,25) 

2 

 
Розрахунковий індекс автентичності – 16 
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УДК 385.1(477:008) 

Карпов В. В. 
 

Державна політика у сфері надання послуг  
з експертизи культурних цінностей  

 
Актуальність теми дослідження. Культурна політика в галузі організа-

ції та проведення експертизи культурних цінностей відображена у сформова-
ному за роки періоду незалежності України законодавстві. До основних засад 
державної політики у сфері культури Закон України «Про культуру» від 
14 грудня 2010 року відносить захист і збереження культурної спадщини як 
основи національної культури [5].  

Попит на проведення експертизи виникає при оцінці надходжень предме-
тів до бібліотеки, архіву чи музею щодо визначення їх культурного та історич-
ного значення при прийомі до музейного, архівного чи бібліотечного фонду. 
Також вагомим є попит на проведення експертизи при необхідності вивозу 
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культурних цінностей за кордон. І здебільшого мова тут йде про приватні ко-
лекції аніж про державні установи. 

Державна експертиза культурних цінностей проводиться з метою захисту 
культурної спадщини від несанкціонованого та небажаного вивезення і збере-
ження у національному культурному фонді предметів, що мають важливе зна-
чення для культури. Питання способу організації такої експертизи й диктує 
актуальність теми дослідження. 

Аналіз існуючих досліджень та публікацій дозволяє відзначити той 
факт, що автори у своїх наукових пошуках у першу чергу звертають увагу саме 
на оцінку культурних цінностей. Оцінка культурних цінностей розглядається 
В.Індутним [6], Б.Платоновим [10],О.Калашніковою [7], В.Бітаєвим, В.Шульгіною, 
С.Шман [2], Т.Артюх [1], Назимок Н. [8]. 

Відзначимо, що література з мистецтвознавчої експертизи, з оцінки куль-
турних цінностей представлена вкрай мало, а з заявленої проблематики – дер-
жавної експертизи культурних цінностей, а особливо аналізу ринку культурних 
послуг і формуванню новітньої культурної індустрії у цій царині взагалі відсутня. 

При проведенні дослідження автор у першу чергу брав до уваги існуюче 
законодавство у цій сфері культурної діяльності та проводив аналіз результатів 
його імплементації. 

Мета дослідження полягає у вивченні феномена виникнення ринку на-
дання послуг з експертизи культурних цінностей, механізму його функціону-
вання та вироблення практичних рекомендацій щодо формування нової 
парадигми культурної індустрії. 

Виклад основного матеріалу. Правові відносини у царині обігу куль-
турних цінностей регулює Закон України «Про вивезення, ввезення та повер-
нення культурних цінностей» [3]. Заявлено, що він спрямований на охорону 
національної культурної спадщини та розвиток міжнародного співробітництва 
України у сфері культури.  

Міністерство культури України, як центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у цій сфері затверджує порядок 
оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та 
контролю за їх переміщенням через державний кордон України, а також перелік 
державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право 
проведення державної експертизи культурних цінностей. 

Вказаним законом на Міністерство культури України покладається забезпе-
чення проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до ви-
везення (тимчасового вивезення), та при поверненні після тимчасового вивезення.  

Відповідно до вимог уже вказаного закону Кабінет Міністрів України по-
становою від 26 серпня 2003 р. № 1343 встановив Порядок проведення 
державної експертизи культурних цінностей та розміри плати (тарифи) за про-
ведення державної експертизи культурних цінностей [12]. Розміри плати або 
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тарифи за проведення державної експертизи культурних цінностей з того часу 
не переглядалися та не відповідають реаліям ринку культурних послуг. 

У свою чергу у відповідності до встановленого законодавства Міністер-
ство культури України своїм наказом від 11 вересня 2014 року № 744 затверди-
ло Перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, яким 
надається право проведення державної експертизи культурних цінностей [9]. У 
лютому 2016 року цей Перелік був уточнений (наказ № 36 від 8.02.2016). 

Державним установам, закладам культури, іншим організаціям, що 
увійшли до зазначено переліку рекомендовано проводити державну експертизу 
культурних цінностей відповідно до утвердженого Кабінетом Міністрів Украї-
ни порядку [12] та затвердити персональний склад працівників, які безпосеред-
ньо проводитимуть державну експертизу культурних цінностей. Окрім цього 
вказані установи повинні щороку до 01 лютого надавати управлінню контролю 
за переміщенням культурних цінностей та охорони культурної спадщини Мін-
культури України для узагальнення звіт про проведення державної експертизи 
культурних цінностей за встановленою формою. 

З оприлюдненням цього наказу, попередній наказ Міністерства культури і 
мистецтв України від 15 листопада 2002 року № 647 «Про затвердження Переліку 
державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право 
проведення державної експертизи культурних цінностей», зареєстрований у Міні-
стерстві юстиції України 05 грудня 2002 року за № 948/7236 втратив чинність.  

У 2017 році Міністерство культури України відповідно до своїх повнова-
жень підготувало проект нового наказу «Про затвердження Переліку держав-
них установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право 
проведення державної експертизи культурних цінностей», який підписаний мі-
ністром та направлений на державну реєстрацію.  

Відповідно до цього проекту наказу право проводити експертизу надано 
133 організаціям. Серед них музеї – 66, архіви – 32, бібліотеки – 24, науково-
дослідні центри – 2, регіональні органи державного управління у сфері культу-
ри – 3, театри – 2, вищі навчальні заклади – 2, громадські організації – 1, при-
ватні підприємства – 1. 

Проте, такий спосіб організації роботи з проведення державної експерти-
зи культурних цінностей є хибним та суперечить чинному законодавству. Зок-
рема, наділення музеїв правом проведення експертизи культурних цінностей з 
метою визначення їх можливості вивезення з України суперечить ст. 2 Закону 
України «Про музеї та музейну справу» [11]. Закон визначає, що діяльність му-
зею, пов'язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною 
реєстрацією та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як 
культурні цінності проводиться з єдиною метою –їх включення до Музейного 
фонду України, а не вивезення за кордон.  



 117

Наділення музейних та інших установ правом проведення експертизи 
культурних цінностей з метою їх вивезення за кордон суперечить їх функціо-
нальному призначенню та є причиною виникнення корупційних ризиків і спри-
яє розвитку тіньового сектору державної експертизи.  

При визначенні організацій, яким надається право проведення державної 
експертизи за їх згодою Міністерство культури України не здійснює перевірку 
наявності науковців, що відповідають кваліфікаційним вимогам і мають спеці-
альні знання та безпосередньо проводять мистецтвознавчу експертизу. Як при-
клад, Меморіальний комплекс «Висота Маршала І.Конєва» та ін. Це дає 
можливість некваліфікованим працівникам закладів культури формально про-
водити експертизу та рекомендувати культурні цінності до вивезення, що у 
свою чергу мають бути занесені до Музейного фонду України. В результаті та-
кої політики при вирішенні питання проведення державної експертизи утворив-
ся нелегальний ринок оцінки культурних цінностей, що є причиною корупції у 
закладах яким Міністерством культури України надане таке право. 

Порушення норм закону спостерігається навіть у сертифікованих експер-
тів: Київський обласний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
МВС України надав висновок Білоцерківському краєзнавчому музею щодо 
оцінки історичної холодної та вогнепальної зброї як «сувенірної та такої, що є 
різновидом господарсько-побутового призначення».  

Згідно з проектом наказу деякі організації мають можливість проведення 
експертизи культурних цінностей у 10 групах культурних цінностей (Закар-
патський краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького), 8 групах (Житомирський крає-
знавчий музей), 7 групах (Волинський, Рівненський краєзнавчі музеї). Тут 
зауважимо, що усі згадані музеї територіально знаходять у прикордонні.  

У 3 групах заявлено 8 музеїв, 11 музеїв у 4 групах, 9 музеїв у 5 групах і 6 
музеїв у 6 групах культурних цінностей. Загалом за дванадцятьма групами 
культурних цінностей заявлено 293 позиції за якими проводиться експертиза 
культурних цінностей 133 установами. 

Зазначимо, що у діючому на цей час наказі установами заявлено про го-
товність до проведення експертизи за 360 позиціями. Відмінною особливістю 
проекту наказу є відсутність установ з непідконтрольних державній владі тери-
торій Автономної республіки Крим та міста Севастополя. Цим і пояснюється 
зниження числа заявок на проведення експертизи за встановленими групами 
культурних цінностей. 

Розміри плати (тарифи) за проведення державної експертизи культурних 
цінностей встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 
2003 року № 1343 [12]. Досвід автора дослідження дозволяє стверджувати про 
невідповідність встановлених тарифів реаліям. Як приклад, при проведенні ек-
спертизи самохідної артилерійської установки ІСУ-152 повоєнного вироб-
ництва постало питання визначення її вартості. З-за дуже заниженого тарифу, 
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визначеного у постанові Уряду було прийняте рішення про визначення вартості 
експертизи за разовими калькуляціями виходячи із собівартості робіт, підвище-
ного коефіцієнту – 50 відсотків та визначеного у довільній формі, за погоджен-
ням із замовником, доплати. Визначена за домовленістю сума хоча й значно 
перевищувала встановлені тарифи та чи була вона справедливою? Постало пи-
тання чи правильно Уряд визначив методологію встановлення вартості послуг з 
експертизи. Адже вартість самого предмета сягала 25 тисяч дол.. США, а вар-
тість експертизи до тисячі гривень. 

З часу прийняття постанови тарифи і не переглядалися. Максимальний 
розмір плати за просту експертизу становить 13 грн. 21 коп., а за складну ек-
спертизу 26 грн. 42 коп. за одиницю. З неофіційних джерел відомо, що за ек-
спертизу вивезених у 2016 році з України у Туреччину двох німецьких 
мотоциклів зразка 1940 року заявником експертизи було сплачено 1500 доларів 
США або 40 тисяч гривень. Відповідно до Переліку організацій яким надано 
право проводити державну експертизу у групі культурних цінностей «предмети 
техніки» зазначено, що такий експертний висновок може зробити Національний 
військово-історичний музей України.  

Окремою темою для дослідження виступає продаж предметів колекціону-
вання із приватних колекцій та експертна оцінка при їх вивезенні. Зазначимо, що 
Музейний фонд України має не тільки державну складову, а й приватну частину, 
яка теж функціонує у визначеному правовому полі [11]. Так, наприклад, директор 
Національного військово-історичного музею України у 2016 році з власної колек-
ції продав предмети уніформи радянського періоду колекціонеру з Туреччини. 
Проте, відомостей у митній службі та мінкультури про таку операцію з вивезення 
культурних цінностей немає. Для дослідження постає питання про статус приват-
них колекцій, їх державної реєстрації та ряд інших, пов’язаних із цією темою. 

Кошти, що надходять від проведення державної експертизи, підлягають 
зарахуванню до державного бюджету і використовуються на потреби бюджет-
них установ і організацій, які проводили експертизу, відповідно до законодав-
ства. Відчутна різниця недоотриманих бюджетом коштів свідчить про 
недооцінку державними органами влади важливості регулювання у цій сфері.  

Результатом такого стану організації експертної діяльності у галузі куль-
тури стає не тільки безповоротна втрата Музейного фонду України і фінансові 
втрати, а, подекуди, й створення злочинних організованих груп, що профілю-
ють свою діяльність у цій сфері. 

Окрім відсутності контролю за відповідністю експертів кваліфікаційним 
вимогам в Україні не запроваджено контроль або ліцензування діяльності ек-
спертів. І на прикладі значних фінансових втрат та недоотриманих коштів дер-
жавним бюджетом від експертної діяльності, та високий рівень корупційних 
ризиків при організації роботи з проведення державної експертизи культурних 
цінностей постає питання про запровадження ліцензій на таку діяльність і за-
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провадження дієвого механізму контролю у цій царині. У цьому контексті ви-
правданим є створення державної установи з експертизи культурних цінностей. 

Міністерству культури України можливо важко прийняти рішення про 
створення нової установи через урядову заборону. Проте є й вихід. Зокрема, 
Закон України «Про вищу освіту» [4] дозволяє вищим навчальним закладам 
утворювати наукові та науково-дослідні організації. Національна академія ке-
рівних кадрів культури і мистецтв здійснює підготовку мистецтвознавців ек-
спертів та являється суб’єктом оціночної діяльності за спеціалізацією оцінка 
культурних цінностей. Академією створено Центр експертизи культурних цін-
ностей який є базою для практики студентів-мистецтвознавців. Спеціалісти 
центру є дійсними судовими експертами, які внесені до Реєстру атестованих 
судових експертів Міністерства юстиції України, мають значний стаж експерт-
ної роботи, практичні навички в користуванні спеціалізованим програмним за-
безпеченням, технічними засобами, експертним обладнанням та у повній мірі 
можуть забезпечити весь спектр експертних досліджень у сфері мистецтвознав-
ства, культурології, а також захисту авторських прав українських митців. 
Центр, як і сама Академія, могли би виступити у ролі такої державної установи. 
Проте, вони навіть не включені до числа установ яким надається право держав-
ної експертизи культурних цінностей.  

Це свідчить про недосконалість підходів до організації роботи з прове-
дення державної експертизи культурних цінностей і, очевидно, нагальною ви-
могою є їх зміна та утворення єдиної державної установи за цим напрямом, що 
дозволить уникнути корупційних ризиків у цій сфері та надійно забезпечить 
державні інтереси у збереженні культурної спадщини. 

Висновок. Уряд та Міністерство культури України не сформували дер-
жавний орган з проведення експертизи, а надали такі повноваження значній 
кількості установ та організацій. Контроль за наявністю у цих організаціях фахо-
вих експертів відсутній. Міністерство культури України надає дозвіл на вивіз 
культурних цінностей за кордон за заявочним принципом по формальним озна-
кам відповідності чинному законодавству. Концептуально при формуванні зако-
нодавства у цій сфері культурної індустрії розробники опирались на досвід 
державних установ. Проте, в Україні сформувався і діє приватний ринок надання 
послуг з експертизи культурних цінностей. У сукупності це призвело до виник-
нення нелегального ринку послуг з оцінки культурних цінностей, який сформу-
вався на базі державних установ та значним фінансовим втратам для державного 
бюджету. Ринок послуг з експертизи культурних цінностей за розрахунковою 
оцінкою спеціалістів може складати понад 10 млн. грн. на рік із значною пер-
спективою росту ринку, у той час як держава теж за розрахунковою оцінкою 
проведеною на основі діючих тарифів отримала 265 тисяч грн.. Позиції держави 
на цьому ринку слабкі через хибний спосіб організації порядку проведення ек-
спертизи культурних цінностей, що обумовлює значні фінансові втрати.  
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Інновації у цій сфері полягають у запровадженні ліцензування діяльності 
експертів, встановленню контролю за рівнем об’єктивності експертизи, опра-
цювання чітких критеріїв за якими проводиться експертиза і до якої групи від-
носиться предмет (національного, державного, регіонального, місцевого 
значення і т. ін.), інформатизація самого процесу видачі акту експертизи та до-
зволу на вивезення, а також утворення єдиного державного органу з оцінки 
культурних цінностей, що підлягають вивезенню за кордон та позбавлення не-
властивих функцій інших установ. Окремо зауважимо на посиленні фахової 
підготовки експертів у вищих навчальних закладах мистецького спрямування 
та проведенні періодичної їх професійної підготовки по завершенні навчання. 
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Кириллова К.О. 
 
Дослідження і реставрація афонської ікони «Достойно Єсть –  

Богоявлення» з колекції Свято-Троїцького Іонинського монастиря 
 
На реставрацію до майстерні Свято-Троїцького Іонинського монастиря 

надійшла двохстороння ікона афонського письма «Достойно Єсть – Богоявлен-
ня» у майже аварійному стані. Фарбовий шар ікони мав численні здуття та оси-
пання фарбового шару та ґрунту, авторський живопис пам’ятки був під 
суцільним записом, який спотворював автентичній колорит та компози-
цію.Тому було прийнято рішення провести дослідження та реставрацію ікони з 
метою усунення аварійного стану та виявлення автентичного живопису. 

Дослідження та реставрація проходили за консультаційною допомогою 
реставратора І категорії, кандидата мистецтвознавства, провідного наукового 
співробітника відділу наукової реставрації та консервації рухомих пам’яток На-
ціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника О. О.Рижової.  

Метою дослідження є введення до наукового обігу еталонного прикладу 
іконопису афонських майстерень.  

Ікона «Достойно Єсть – Богоявлення» має розмір 52.5х71х 4.5, дерев’яну 
основу, паволоку та виконана у техніці олійного живопису. Основа ікони – ки-
парисова дошка, яка складається з п’яти частин, які склеєні між собою і скріп-
лені крізними торцевими дубовими шпугами. Паволока щільного полотняного 
плетення, дрібнозерниста, ґрунт світлий, щільний, одношаровий. На нижньому 
та верхньому торцях залишки пофарбованої паволоки. 

Згідно з погодженою методикою було проведено укріплення фарбового 
шару водним розчином осетрового клею 5% концентрації з додаванням меду у 
якості пластифікатору. Укріплення проводилось «закритим» способом за допомо-
гою профілактичної заклейки (цигарковий папір) з подальшим прогладжуванням 
теплою праскою і холодним пресуванням. В якості преса використовувалася мар-
мурова плита. Необхідно зазначити, що для більш глибокого проникнення клею 
скрізь записи було проведено попереднє просочення фарбового шару розчином 
пінену (розчинник № 4) з додаванням катаміну. Здуття фарбового шару вкладали-
ся за допомогою акрилової емульсії АК-211 яка підводилась у місця втрат чи роз-
криття ґрунту та фарбового шару за допомогою шприця. За двадцять хвилин 
проводилось укладання фарбового шару «холодним» «відкритим» методом – че-
рез фторопластову плівку фторопластовим же шпателем.  

Після укріплення та стабілізації стану фарбового шару проводилось вида-
лення записів. Видалення проводилось сумішшю спирту та пінену; процентне 
співвідношення підбиралися в залежності від щільності і стійкості кожної ділян-
ки записів. Після видалення записів було виявлено олійні шпаклівки, які були 
нанесені з заходом на авторський живопис. Шпаклівки видалялись механічно 
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скальпелем з попереднім розм'якшенням водними компресами. Після видалення 
шпаклівок було проведено повторне укріплення фарбового шару згідно з обра-
ною методикою. Реставраційний левкас в місцях втрат ґрунту та фарбового шару 
складався з суміші крейди та осетрового клею 6-8% концентрації. 

Після проведення консерваційних заходів живопис був вкритий проміж-
ним захисним шаром розчину дамарного лаку з піненом. Тонування проводи-
лись олійною фарбою виключно у межах втрат фарбового шару. Для 
доповнення втрат ліпного фактурного орнаменту використовувався реставра-
ційний левкас з додаванням сухого пігменту жовтої вохри. Тонування втрат 
ліпного орнаменту проводилось аквареллю, що імітує золочення.  

За результатами реставрації виявився автентичний зразок афонського 
письма. Фарбовий шар ікони дуже тонкий та гладкий і складається з найтонших 
живописних шарів, нанесених в певній послідовності: у основі личного письма – 
санкир холодного тону, потім – вохрення, яке має теж холоднуватий відтінок и 
теплі «притінки» – прозорі лесування у тінях. На світах – невеликі навантажен-
ня білил. Описи деталей личного – очей, носа, губ виконані тонкими, ледь по-
мітними кіноварними лініями. Фон та одяг Богородиці виконані в живоподібній 
манері з обробкою на світах сухозлітним золотом. Ікону відрізняє холоднува-
тий загальний колорит, віртуозність і легкість живописної манери, яскрава де-
коративність і дивовижна емоційність образів. 

За типологією ікона, імовірно, є запрестольним образом, так як на той час 
існувала традиція написання сюжету «Богоявлення» на звороті запрестольних 
хрестів. 

Оригінал ікони «Достойно Єсть» знаходиться на Афоні в Карейському 
монастирі. Завдяки чуду, що трапилось в молитовному служінні біля цієї ікони 
до сих пір існує традиція співу архангельської молитви до Богородиці «Достой-
но Єсть..» [4;с.247]. Стилістичні особливості Афонських ікон починаючи з ХІХ 
ст.. віддаляються від візантійських традицій і починають набувати особливо-
стей східно-європейського академічного живопису. Це пов’язано з масовим пе-
реїздом слов’янських ченців, що мали академічну базу з ХІХ до другої 
половини ХХ століття. В цей час почали будуватись сотні дерев’яних церков 
(паракліс) [5]. Під впливом декількох традицій, а саме академічної, грецької та 
візантійської створювалась велика кількість ікон в новому для Афону стилі, що 
проіснувало до другої половини ХХ століття. Іконописні артілі афонських мо-
настирів у великій кількості писали ікони на замовлення, як подарунок і у яко-
сті паломницьких сувенірів. Внаслідок чого численна спадщина цього періоду 
збереглася і знаходиться не тільки в музейних зібраннях, а й у багатьох право-
славних храмах. 

На іконі з колекції Свято-Троїцького монастиря зображена Богородиця з 
Немовлям з нехарактерним написанням лілового омофору. Спаситель у білому 
вбранні, в руках у нього сувій з пророчим текстом з Евангелія від Луки (4:18) 
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«Дух Господень на мне, его же ради помазаМя..», що вказує на прийдешні події 
і пов’язує сюжетну лінію із зображення на звороті, де на іконі «Богоявлення» на 
Нього у білому платі у виді голуба сходить Святий Дух. 

Ікона Богородиці «Достойно Єсть» (КПЛ-ж-1103) є у фондах НКПІКЗ, 
вона аналойного типу з Всіхсвятської надбрамної церкви. На жаль ікона була 
понівечена у радянські часи, очі зображені на іконі виколоті [1;с.70]. Також є 
парна ікона «Достойно Єсть», що знаходиться в церкві Воскресіння (Афган-
ська) [2;с.117]. 

За стилістичними особливостями та прийомами написання, а саме вико-
ристання пігментів, кольору санкиря, манері прописки висвітлень і моделюван-
ні об’ємів ікона з Іонинського монастиря має характерну схожість з іконою з 
фондів НКПІКЗ «Олексій, людина Божа» (КПЛ-ж-648), що була написана іко-
нописцями з Свято-Пантелеймонівського монастиря у 1908 році, на замовлення 
в «молитовну пам’ять про першого старосту при церкві Релігійно-
Просвітницького Товариства Олексія Опанасовича Дмитрієвсьвкого [1;с.71]. 

Таким чином, у результаті проведеної реставрації до наукового обігу вве-
дена ікона «Достойно Єсть – Богоявлення» із зібрання Свято-Троїцького Іонин-
ського монастиря і яка є еталонним зразком афонського письма кінця ХІХ – 
початку ХХ століття. За результатами стилістичного порівняння с афонськими 
пам’ятками з фондів НКПІКЗ з високою часткою ймовірності можна стверджу-
вати, що ікона за типологією є запрестольна і написана іконописцями з Свято-
Пантелеймонівського монастиря на Афоні. 

 
Література 

1. Лопухіна О.В. Афонські ікони – початку ХІХ ст. в колекції заповідника // Лаврський 
альманах – К., 2003, №11. – с. 67-73. 

2.Лопухіна О.В. Афонские иконы Воскресенского храма и киево-печерский старец 
Агапит (Милованов) // Труди Київської Духовної Академії – К., 2016, № 25 – с. 117-123 

3.Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне. – СПБ., 1902. – 312с. 
4.Снессорева С. (сост.) Земная жизнь пресвятой Богородицы и описание святых чудо-

творных Ее икон (СПБ., 1898. 2-е изд.). – Ярославль, 1997. 
5. История Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастиря с 1735 до 1912 года. 

– Т.5 – Афон, 2015. 

 
 



 124

Козакевич І.Я. 
 

Костел Святого Миколая у с.м.т. Куликів, як важлива сакральна,  
архітектурна та історична пам’ятка Львівщини 

 
Куликів – містечко, що лежить північніше Львова та датується ХІV ст. з 

початковою назвою Бощ. В ХVІІ і ХVІІІ століттях відоме як осередок виготов-
лення бурок і пледів, яке було започатковане татарами, а також славетним 
куликівським медом. 

Парафія в Куликові постала у 1399 р. за сприяння Галицького 
архієпископа бл. Якова Стрепи, тоді ж постав перший римо-католицький костел 
Пресвятої Трійці. У 1538 р. завдяки Миколі Гербурт-Одновському постає одно-
навний оборонний мурований костел Св. Миколи, зовнішній вигляд якого збе-
режено і до сьогодні. Пізніше тут постала римо-католицька препозитура з 
колегією. У ХVІІ ст. куликівська препозитура обслуговувалась каноніками 
Львівського капітулу [5, с. 3-4]. 

Костел зазнав руйнувань під час турецько-татарських нападів у 1618-1621 
рр. У першій половині ХVІІІ ст. у бічну каплицю храму були закладені мощі 
Св. Вікторії, які подарував Папа Климентій ХІ. У 1766 р. костел повторно освя-
тили, закінчивши відновлення після пожежі 1761 р. 1821 року – чергова поже-
жа, після якої вціліли лише стіни та дві бічні каплиці з захристією. Після 
пожежі розпочалось відновлення храму, зокрема у 1836 р. спорудили новий му-
рований вівтар Пресвятої Трійці [1, c.126]. 

Перші спроби реставрації здійснювались у 1854 та 1926 роках. Окрім го-
ловного вівтаря Пресвятої Трійці, храм мав бічні вівтарі Матері Божої, Серця 
Господа Ісуса, Св. Вікторії та Св. Миколая [2, с.44-45]. 

Куликівський храм спочатку віднесли до Львівського деканату, у 1765 – 
до Янівського, а з 1787 – до Жовківського. У період з XVIII і до першої поло-
вини XX ст. парафією опікувалися о. Станіслав Стояловський, парох Людвик 
Бабик, о. Аполінарій Валенса, о. Йоан Монталбетті [3, с.128-129]. 

З приходом радянської влади, після Другої світової війни костел перетво-
рили на склад пекарні, а частину майна вивезли до Польщі. І лише у 2000 році 
знищений храм повернули вірянам. Новітня історія храму бере початок з квітня 
2001 р., коли кардинал Мар’ян Яворський відправив першу за довгі роки Служ-
бу Божу. Було розпочато реконструкцію храму перший етап якої було заверше-
но у 2002 р. реставрацією внутрішньої частини костелу [6, с.12-13]. 

Храм характеризується багатогранним архітектурним вирішенням. 
Особливістю собору є ступінчаста вершина у вигляді решітки. Вікна 
прямокутні, замкнуті напівкруглі – по два на східній і південній стіні 
пресбітерію (розширені до середини). Два в західній ніші головної нави 
(розширені в дві сторони); в західній стіні арочне вікно (розширене назовні). В 
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каплицях по два прямокутних вікна – мале, розширене до середини (від сходу) 
також велике, прикрите аркою, розширене в дві сторони (від північного і 
південного боку). В ризниці від сходу прямокутне вікно. В північній стіні 
пресбітерію є кам’яний прямокутний портал до ризниці. В половині південної 
стіни головної нави вихід на сходову клітку замкнутий напівкруглою аркою. 
Головний портал в крухті з каменю і цегли, оштукатурений, з аркою, багато 
профільований, у ньому подвійні дерев'яні двері ХІХ ст. У верхній частині пор-
талу фрагмент залізних дверей з діагональною решіткою з листків прибитих 
широкими цвяхами XVI ст. В цих двох каплицях з західного боку ніші закриті 
підтримуючими арками [1, с.126-128]. 

Крім того, в стіні північної каплиці неглибока ніша прикрита півколом, а 
в східній стіні південної каплиці невелика ніша в формі лежачого прямокутника 
і замуровано вхід від південного боку. В ризниці три глибокі ніші в яких колись 
були настінні шафи. Підлога у вівтарі і нефі і каплицях з кам'яних плит, в 
ризниці з цементної опалубки [1, с.126-128]. 

Музичний хор при західній стіні нави вимурований з цегли, оштукатуре-
ний. Його фасад у вигляді стінки розділеною трьома переходами – широким 
прямокутним посередині і двома вузькими прикритими півколом по боках – 
увінчаними профільованим карнизом. Простір під хором накритий дерев’яним 
перекриттям, з перегородками які виокремлюють дві локальності: з північного 
боку містить сховок, з південного боку дерев’яні сходи. 

Зовнішні фасади гладкі, з виокремленим цоколем і профільованим карни-
зом. До наріжних каменів західного фасаду доставлено скісні нервюри накриті 
бляхою; аналогічно, хоч дещо нижчі нервюри при наріжниках а також на вісях 
стін східного, північного і південного пресбітерію. Від заходу ступінчаста 
вершина з поділами у вигляді решітки, з скромно профільованим карнизом 
при краю, увінчана постаментом з кулею і металевим хрестом. На фасадах 
південної каплиці вузький карниз, який знаходиться на висоті нервюр 
пресбітерія. Вікна пресбітерію кам’яні, з гладкими обрамленнями. На північній 
стіні пресбітерію широка ніша, де початково, ймовірно розташовувався 
віконний отвір. На стіні східної каплиці південне вікно поміщене в камінну 
раму з бордюром і карнизом; трохи вище маленьке стріхове віконечко прикрите 
аркою [4, с.19]. 

Бабинець з цоколем і профільованим карнизом, з трикутною вершиною з 
двома постаментами по боках. Входи до бабинця з заходу і півночі прямокутні 
з залізними закривками, ХІХ ст. [4, с.19]. 

Вхід з північного боку з металевими прямокутними дверима оббитими ряда-
ми з діагональної решітки, з антабою XVI ст. У вікні металеві грати. Невелика вежа 
у формі маяка з верхом який нагадує цибулю, з бароковими формами [4, с.19]. 

Внутрішнє приміщення костелу покрите розписами XVIII  -XIX ст., які у 
1925 року реставрував Юліян Крупський. На північній стіні ризниці знаходяться 
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фрески «Повернення з Голгофи», «Христос який зустрічає душу в раю», взяті в 
профільовані рами; продовження на склепінні «св. Ян євангеліст» (з північного 
боку), «Святий Лука» (з південного боку) в нішах. В наві, понад аркадами кап-
лиць, сцени в профільованих обрамленнях, навколо яких листя – з північного бо-
ку фрески «Пречиста Матір Божа з ангелами», з південного боку – «Воскреслий 
Христос», на продовженні склепіння «св. Матвій» (з північного боку), «св. Мар-
ко» (з південного боку). По боках вікон округлі медальйони в багатих картушах з 
текстом: «Дерева доброго і злого» а також символи головних чеснот «Христос 
добрий Пастир» в півпостаті і «Палаюче серце Ісуса» [5, с.14-16]. 

На стіні довкола аркади зображено розпис «Поклоніння Святим Дарам че-
рез ангелів». На західній стіні ангели, що грають; на музичному хорі медальйони 
з музичними інструментами. В Північній каплиці на східній стіні «Св. Миколай», 
на замковому камені склепіння – його атрибут, розпис, троє дітей в відерці і на-
пис «Вікторія». В каплиці є картуш з написом «Вікторія» і два медальйони в кот-
рих хрест і цвях. Окрім того тут знаходиться картуш з написами, які не можливо 
прочитати і медальйон з уявленням «Джерела життя». Звертає на себе увагу 
оригінальна орнаментика на стінах та склепінні собору [3, с.128-129]. 

Костел Св. Миколая є сакральною та історичною пам’яткою архітектури, 
перші згадки про який датуються ХІV ст. Архітектурне вирішення споруди со-
бору, його зовнішнє та внутрішнє оформлення, інтер’єр, відтворюють та автен-
тично передають сакральні та історичні традиції минувшини краю. Храм поруч 
із основним функціональним призначенням становить безумовний інтерес як 
об’єкт туристичної індустрії. Зважаючи на соціальну, духовну і мистецьку 
цінність, собор потребує постійної уваги, догляду та відповідних заходів для 
збереження автентичності як з боку громади, так і відповідних державних 
структур. 
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Комаренко О.І., Лушпієнко І.Г. 
 

Особливості формування мікроклімату в експозиційних  
та фондових приміщеннях музеїв 

 
На формування мікроклімату у експозиційних й фондових приміщеннях 

музеїв суттєво впливають архітектурно-будівельні, конструктивні особливості 
будівлі, її загальний стан та технічне оснащення, зовнішні кліматичні умови, 
кількість відвідувачів протягом дня тощо [4, с.18]. 

У відділі кліматології Національного науково-дослідного реставраційного 
центру України постійно проводиться моніторинг параметрів мікроклімату у 
приміщеннях музеїв різних регіонів України. Експозиційні приміщення відріз-
няються від фондосховищ призначенням та функціями, що значно позначається 
на формуванні в них мікроклімату.  

На умови збереження музейних предметів у експозиційних приміщеннях, 
по-перше, впливають архітектурні особливості будівлі. Ці особливості визна-
чаються необхідністю забезпечення доступу та комфортного перебування від-
відувачів у залах. Відмітною рисою експозицій є наявність значних об’ємів 
вільного простору, віконних прорізів та відкритих під час відвідувань дверей, 
що може призвести до збільшення швидкості повітряних потоків вище норма-
тивної (0,1-0,2 м/с) [1, с.21]. Вільний повітряний потік між залами також викли-
кає коливання температури та відносної вологості повітря.  

 У зали, що розташовані близько від входу у музей, повітря потрапляє 
безпосередньо з вулиці. Це призводить (особливо в опалювальний сезон) до 
значних коливань відносної вологості повітря у приміщеннях – до 20 % (за 
норми 5% за добу) [4, с.26]. Чим більше віддалений зал від входу, тим менше 
вплив погодних умов на коливання внутрішніх температури та вологості повіт-
ря. (Наприклад, у Зеленному залі Національного художнього музею, що розта-
шований ліворуч входу у музей, коливання температури (t) та відносної 
вологості (φ) повітря протягом доби у опалювальний сезон становлять: ∆t=5ºС; 
∆φ=10%. У Червоному залі, що віддалений від входу – ∆t = 2ºС; ∆φ= 3%).  

 По-друге, мікроклімат в експозиційних приміщеннях визначають особ-
ливості огороджувальних конструкцій (матеріал, гігроскопічність, теплоізоля-
ція), оскільки більша їх частина є зовнішньою, тобто взаємодіє з навколишнім 
середовищем.  

Потрібно враховувати орієнтацію приміщень за сторонами світла, наяв-
ність, кількість та розташування світлопрорізів. Від якості віконних рам зале-
жить ступінь проникнення зовнішнього повітря у зали. 

Крім того, експозиційні зали розташовані, як правило, вище підвальних 
приміщень, що виключає збільшення вологості повітря за рахунок потрапляння 
ґрунтових вод в огороджувальні конструкції.  
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Призначення фондів не передбачає присутності значної кількості людей. 
Тому мікроклімат в них протягом доби мало змінюється. Фондові приміщення, 
навіть при великий кубатурі, зазвичай заповнені стелажами, шафами, спеціаль-
ним обладнанням. Все це перешкоджає необхідній циркуляції повітря, сприяє 
виникненню застійних зон, що не спостерігається в експозиційних залах. 

На параметри повітряного середовища в приміщеннях музеїв найістотні-
ше впливають інженерні системи опалення, вентиляції, кондиціювання повітря 
(системи забезпечення мікроклімату). [1, с.58] При їх великій розгалуженості та 
потужності збої у роботі систем можуть викликати різкі коливання температури 
та вологості повітря, що особливо небезпечно для збереження музейних пред-
метів. Але частина музеїв недостатньо оснащена інженерними системами та 
засобами, що захищають музейні предмети від впливу навколишнього середо-
вища. Наприклад, у музеях обладнаних тільки системою опалення (75% з об-
стежених нами музеїв), є можливість підтримання необхідних температурних 
умов у холодний період року, однак значення відносної вологості буде біля 
нижньої межі зони безпеки, що потребує заходів щодо додаткового зволоження. 

На формування мікроклімату в експозиційних та виставкових приміщен-
нях впливає принцип експонування, тобто коли розташування предметів визна-
чається мистецтвознавчою концепцією, художнім оформленням, але не 
враховуються принципи, спрямовані на зменшення несприятливого впливу 
навколишнього середовища. Тому часто експонати знаходяться у небезпечних 
зонах приміщення: біля радіаторів опалення, у зоні конвекційних повітряних 
потоків, навпроти віконних прорізів, при підвищеній швидкості повітря та 
значних коливаннях температури та вологості повітря, близько до входу у зали.  

Важливою особливістю та відмінністю експозиційних залів від фондо-
сховищ є те, що експозиції в них являють собою сукупність різнотипних пред-
метів з різних матеріалів. Як правило, музейні предмети до експонування 
знаходилися протягом тривалого часу в фондах з їх специфічними умовами та 
технологіями збереження. Створення оптимальних умов окремо для кожного 
типу експонату практично неможливе. Тому в експозиції, керуючись існуючи-
ми нормами кліматичних параметрів та наявними можливостями, необхідно 
підтримувати мікроклімат прийнятний для комплексного експонування пред-
метів (t = 18± 2ºС; φ = 55±5%) [1, с.23]. Але, якщо у фондосховищах протягом 
багатьох років умови збереження по різним причинам не відповідали норма-
тивним, не завжди доцільно проводити їх оптимізацію. Це може різко погірши-
ти стан музейних предметів. 

В процесі експонування на предмет впливають різні фактори: зміна тех-
нології збереження (наприклад, експонування книг у розгорнутому вигляді); 
фізичний вплив на предмет при його монтажі; зміна температурно-вологісного 
режиму; світлове випромінювання. Слід зазначити, що насичення світловою 
енергією – незворотний процес, тому вплив світла повинен бути мінімальним.  
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У особливій групі риску знаходяться предмети у відкритому експонуван-
ні – всі негативні фактори впливають на них найбільшою мірою. 

Частина музейних предметів експонується у вітринах. Проведені нами 
дослідження показали, що різниці між мікрокліматом усередині вітрин и у за-
лах незначні, коливання температури та відносної вологості повітря у вітринах 
відбуваються повільніше. У вітринах предмети часто знаходяться під впливом 
світлового випромінювання від додаткових джерел світла, що вмонтовані усе-
редині. 

Методи нормалізації мікроклімату в експозиції багато в чому визначаю-
ться можливістю його контролю. Необхідно проводити постійний контроль 
(моніторинг) умов зберігання в експозиційних залах та у фондосховищах про-
тягом всього часу зберігання – як на початку, під час так і після проведення за-
ходів щодо нормалізації параметрів мікроклімату. 

Для контролю мікроклімату використовують стаціонарні та переносні 
електронні прилади: стаціонарні – для тривалих вимірювань та накопичення 
інформації у відповідних зонах приміщення; переносні – для проведення разо-
вих або додаткових вимірювань температури та відносної вологості повітря, 
також проводять вимірювання світлового випромінювання.  

Сучасні електронні термогігрометри (наприклад, TESTO 635) – компактні 
прилади для вимірювання мікрокліматичних параметрів, з можливістю збере-
ження у пам’яті значної кількості отриманих даних, обробки цих даних за до-
помогою комп’ютера. 

 Для визначення рівня світлового випромінювання доцільно використання 
люксметрів-УФ радіометрів TESTO 540, 545.  

Після аналізу отриманої інформації за допомогою вимірювального облад-
нання розробляються та впроваджуються методи нормалізації мікроклімату. 
Насамперед, необхідно максимально виключити вплив зовнішнього середови-
ща. Наявність у музеях систем кондиціювання або вентиляції повітря необхід-
ної потужності достатньо для підтримання оптимальних умов збереження. 

За відсутності таких систем можливо регулювання за допомогою пра-
вильно організованого природного повітрообміну –провітрювання. Необхідно 
враховувати рекомендації по провітрюванню, щоб уникнути небезпечних коли-
вань температури та відносної вологості повітря. 

Наявність регуляторів на приладах опалення дозволить регулювати тем-
пературу повітря в опалювальний період. 

Для нормалізації мікроклімату у окремих приміщеннях припустимо вико-
ристання осушувачів та зволожувачів повітря, що не є альтернативою системам 
вентиляції повітря. Такі прилади призначені для локального використання в ок-
ремих зонах приміщення, вони неспроможні підтримувати нормативні умови у 
залах великого об’єму.  
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Для підтримання нормативних умов у малих об’ємах – експозиційних 
вітринах використовують сорбенти, що поглинають або насичують повітря во-
логою у відповідності з певними граничними значеннями. Це дає можливість 
регулювати рівень вологості у вітринах. 

Експозиційне освітлення часто не відповідає нормативному, тому підля-
гає додатковому коректуванню. Необхідно враховувати можливості сприйняття 
відвідувачами експонатів та допустимі межі освітленості музейного предмету.  

 Найбільш розповсюдженим джерелом світла в музеях є природне освіт-
лення. Обмежують рівень сонячного випромінювання застосовані на вікнах жа-
люзі, захисні плівки, щільні штори тощо. Для нормалізації рівня загального 
штучного освітлення доцільне використовувати галогенні лампи малої потуж-
ності, що більш прийнятні за світлотехнічними й експлуатаційними харак-
теристиками. [3, с.8]. Зменшити рівень освітлення у залах, де встановлене 
освітлювальні прилади на шинопроводі, можливо через зміну положення та на-
правлення світлового потоку.  

 Важливою проблемою є освітленість музейних предметів усередині віт-
рин. Найчастіше у вітринах використовують потужні люмінесцентні лампи з 
високим рівнем ультрафіолетового випромінювання. При тривалому експону-
ванні це призводить до руйнування матеріалів предметів. Альтернативою є ви-
користання оптиковолоконного обладнання, особливостями якого є невелика 
площа освітлювального елемента, низький рівень випромінювання, місцеве 
(точкове) освітлення [3, с.38].  

Отже, багато проблем, що пов’язані з формуванням мікроклімату у му-
зейних приміщеннях є результатом помилок на стадії проектування [2, с. 26]. 
При грамотному складанні технічних завдань та залученні відповідних спеціа-
лістів нормалізувати умови збереження музейних експонатів було б значно 
простіше. 
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Реставрація картини Платона Бориспольця  
«Проповідь апостола Андрія»з Андріївської церкви міста Києва 

 
Під час проведення комплексних ремонтно-реставраційних робіт в Андрі-

ївській церкві постало питання реставрації картини «Проповідь апостола Анд-
рія», що знаходиться на західній стіні південної частини трансепту. Автором 
картини є український художник Платон Борисполець (1805—1880), який на-
писав її 1847 року в Парижі, куди виїздив для удосконалення майстерності. 
Картина була передана Київському митрополиту Арсенію в 1867 році, як дар 
Києву. Тоді ж, під час святкування 100-річчя освячення Андріївської церкви 
митрополит передав її церкві, де вона і перебуває до наших днів. 

Великі розміри картини та значна вага (з рамою близько 170 кг), не до-
зволяли в минулому знімати її зi стіни, і реставраційні заходи носили косме-
тичний характер. Певні реставраційні роботи, а саме зняття поверхневих 
забруднень, потоншення лаку з лицевого боку картини проводилися у 80-х ро-
ках ХХ століття, про що свідчать контрольні позначки. 

Попереднє обстеження показало, що живопис перебуває в стані поступо-
вої руйнації під впливом зовнішніх чинників і потребує реставрації. Було скла-
дено програму робіт, яка була узгоджена науково-реставраційною радою 
Національного заповідника «Софія Київська».  

Розмір картини 447х325 см. Кромка по низу картини, тобто ширина по-
лотна була більша 4,5 м. Полотно льняне середньої зернистості. Підрамник ма-
сивний, розбірний, має скошені планки, хрестовину та дубові кілки. Перетин 
основної планки 5х17-17,5х4см, планки хрестовини 17х4см. Кілки 19х6см. 
Товщина кілка 0,8см. Картина на стіні трималась верхньою планкою 
підрамника на двох вбитих в стіну металевих костилях, внизу її підтримували 
ще два металеві крюки. Через значну вагу планки підрамника частково змісти-
лись (близько 2,5см), деформувалася горизонтальна планка хрестовини та ниж-
ня планка підрамника, яка дещо прогнулася вниз по середині, що можливо і 
сприяло розривам полотна та зрив його з цв’яшків по нижньому краю.  

Фарбовий шар зберігся відносно задовільно. Проте, по всій поверхні є як 
розпливи фарбового шару, так і зсіданя, що утворили сітчастий кракелюр. На 
поверхні живопису зустрічається багато дрібних невдалих реставраційних то-
нувань. Вся поверхня живопису покрита стійкими жирними забрудненнями. 
Лакове покриття пожовкло. 

Значний прорив з деформацією полотна від металевого костиля знахо-
диться в верхній частині картини, та декілька незначних проривів та дрібних 
отворів в інших місцях. 



 132

Зворотний бік картини значно забрудненний. По всій поверхні полотна 
щільний шар пилу та іншого бруду, на площині горизонтальної планки хресто-
вини та нижньої планки підрамника утворились щільні напластування бруду, в 
наслідок чого на лінії рами між підрамником та полотном в місцях найбільшого 
скупчення пилу полотно практично струхлявіло – утворились втрати, великі 
розриви, полотно не трималось на цвяхах. Полотно вище цієї аварійної ділянки 
досить міцне.  

Зверху зліва,зі зворотної сторони великий вертикальний прорив, на який 
поставлена заплата 19х11 см на білу шпаклівку чи фарбу. З лицевого боку цей 
прорив тоновано без підведення грунта з заходом на авторський живопис, та 
відрізняється від авторського кольором. На полотні темні сітчасті сліди від ла-
ку, що проник через кракелюр. 

 Рама  
Рама картини складного профілю має декоративні барокові вензелі 

посередині кожної сторони та чотири по кутах. Вона вкрита левкасом та позоло-
чена сусальним золотом, покладеним на полімент. Задні торцеві деталі рами не 
золочені, а пофарбовані вохрою. Рама розбірна. Кутові вензелі кріпились до рами 
масивними саморізами, а елементи рами в свою чергу прикручені до підрамника.  

Вертикальні елементи рами у відносно задовільному стані, проте мають 
значні втрати, потертості, розтріскування та відшарування левкасу. 

Верхня та особливо нижня планки рами мали значні руйнування левкасу 
та позолоти. По всій поверхні забруднення різноманітного походження. Сліди 
від реставраційних втручань, значні втрати левкасу, потертості позолоти, а міс-
цями і поліменту. В руйнівному стані перебували нижні кутові вензелі. Під час 
попередніх реставрації втрати левкасу та позолоти частково шпаклювались та 
тонувались фарбою вохристого тону.  

 Опис виконаних робіт. 
Враховуючи великий розмір картини, було прийняте рішення провести 

реставрацію безпосередньо в церкві. Для того щоб зняти картину були 
змонтовані риштування на яких було укріплено блоки для піднімання вантажів. 
Під картину завели пласкі ремені, підняли її до верху, щоб зняти з кріплень та 
звільнити з металевої огорожі внизу картини. Після того опустили на дві пло-
щадки на колесах, за допомогою яких її перевезли до місця реставрації та пос-
тавили на бік, на спеціально підготовлені підставки. 

На зворотному боці картини проведено видалення забруднень за допомо-
гою пилососа, щетинних пензлів та пласкими інструментами видаляли бруд в 
важкодоступних місцях між полотном та підрамником. 

 Паралельно нижній планці підрамника, тимчасово пригвинтили планку, 
що дозволило демонтувати нижню частину рами та нижній брус підрамника. 
Було знято кутові вензелі та почергово демонтовано інші фрагменти рами, які 
було перевезено в майстерню для подальшої реставрації. 
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Після того як видалили цвяхи щоб вивільнити низ полотна було знято ниж-
ню планку підрамника. На руйнованому полотні пензлями обережно видалено за-
лишки пилу. Полотно розрівняли, та з лицьового боку до краю полотна підвели 
масивну дошку, яку прикріпили за допомогою струбцин до кінців підрамника. 

Поступово, зверху вниз, були зведені в стик розриви полотна які тимча-
сово фіксувалися медичним пластирем. Після цього дошку з лицевого боку бу-
ло знято та поставлено на місце нижню планку підрамника. 

 Живопис нижньої частини картини на ширину близько 20см очистили 
від поверхневих забруднень та заклеїли двома шарами мікалентного паперу на 
5% розчин риб’ячого клею з медом(1:1). Вологу профілактичну заклейку про-
гладили теплою праскою, що частково усунуло деформацію полотна. Знову 
зняли планку підрамника та прикріпили з лицевої сторони дошку.  

Після видалення пластиру ретельно очищене авторське полотно було 
проклеєне розчином акрилата з водою(1:4). В місцях втрат виконані вставки 
полотном взятим з кромок. Дрібні втрати (менше 1см2) доповнювалися розпу-
шеним полотном. Паралельно було підготовлено полотно для нової кромки – 
натягнуте полотно також проклеїли розчином акрилата з водою(1:4). 

Нову кромку шириною 17см до низу авторського полотна приклеїли акрилатом 
розведеним водою (1:1). Ширина заходу нової кромки на авторське полотно близько 
4см. Підведення кромки виконувалося частинами зверху вниз. Приклеєна кромка про-
гладжувалася фторопластом, та теплою праскою. Під планками підрамника, куди не 
можна було дістатися праскою, кромку прижимали струбцинами. 

В правій верхній частині картині, де частина авторської кромки була занадто 
вузькою була теж підведена нова кромка. Прорив у верхній частині картини звели в 
стик, заклеїли двома шарами мікалентного паперу та закріпили з зворотного боку 
розпушеним полотном, змоченим 10% розчином полівінілбутиралю в етиловому 
спирті. Таким же чином, з тильної сторони, були заклеєні ще декілька дрібних 
розривів. Заплату на зворотному боці що була поставлена в минулому залишено.  

Після зняття профзаклейки полотно з новою кромкою натягнули на 
підрамник. Також по всьому периметру були добавлені цвяхи, тому що відстань 
між аутентичними цвяхами виявилась занадто великою.  

Оскiльки верхня планка підрамника була занадто розбитою, аутентичні 
кілки не працювали, тому прийшлося виготовити і поставити три нових кілка. 
Частково був виправлений прогин горизонтальної поперечини хрестовини. 

Видалення стійких поверхневих забруднень виконувалось піною дитячо-
го мила. Піна наносилася пензлем на невелику ділянку, та видалялася ватним 
тампоном змоченим водою. Ділянка кілька разів промивалася тампоном з чис-
тою водою, щоб максимально видалити залишки забруднень та мила. Місця 
втрат живопису тонувались акварельними фарбами. 

Живопис покрили дамарним лаком, який розчинили скіпідаром у співвідно-
шенні 1:1. Нанесення лаку виконувалось ватними тампонами загорнутими в марлю. 
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Паралельно з вищеописаними роботами виконувалась реставрація рами. 
Відшарований левкас укріпляли розчином акрилату. З поверхні позолоти обе-
режно видаляли поверхневі забруднення, реставраційні шпаклівки та тонуван-
ня. На місця втрат левкасу, які попередньо було проклеєно розчином риб’ячого 
клею, було підведено новий левкас: 10% розчин риб’ячого клею з крейдою. 

Доповнення тонували акварельними фарбами, акрилом та гуашшю під золо-
то. Великі площини втрат левкасу на зворотному боці рами були зашпакльовані ак-
риловою шпаклівкою та тоновано вохрою. Для кращого зберігання рами, лицеву 
поверхню покрито тонким шаром дамарного лаку, що розчинили скіпідаром у 
співвідношенні 1:1. Після реставрації раму було змонтовано на картину. 
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Фото 1. Картина до реставрації. 
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Фото 2. Демонтаж картини. 

 

       
 

Фото 3. Зворотний бік. 
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Фото 5. Підведення левкасу 
 

 
 

Коломієць О. П. 
Реставрація творів на паперовій основі.  

Наслідки попередньої реставрації 
Основними причинами пошкодження творів на паперовій основі можна 

назвати такі: механічні ушкодження людиною – такі як розриви, вирвані 
аркуші, плями різного походження; втрати, завдані гризунами, комахами. Та-
кож мають місце хімічні та мікробіологічні руйнування. В процесі користування 
відбувається поступове руйнація паперу, з часом матеріал стає крихким та лам-
ким. У рукописних і стародрукованих книгах доволі поширеними є плями вос-
ку та пропалені місця паперу – як наслідки користування свічками під час 
читання. Забруднення кутів сторінок також є характерним для давніх книг. На-
жаль, розповсюдженими є плями харчового походження не зважаючи на 
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цінність та красу гравюр і значимість старовинних документів, креслень, 
планів. Неправильні умови зберігання призводять до ураження паперу 
мікроорганізмами. Таким чином папір потребує реставраційного втручання – з 
метою підвищення довговічності та по можливості, повернення паперу 
первісного вигляду.  

Нерідко реставраторам, які проводять реставраційні заходи, спрямовані 
на відновлення стародруків, творів на паперовій основі, доводиться стикатися з 
такою проблемою як усунення наслідків попереднього «ремонту». Вся 
складність полягає у тому, що до надходження таких речей до фондосховищ і 
музеїв, володарі самотужки намагалися усунути пошкодження – заклеїти роз-
риви, доповнити втрати паперу за допомогою тих засобів та матеріалів, які були 
під рукою. Найросповсюджені види заклеювання – з використанням скотчу, 
ізоляційної стрічки, тканини. В кращому випадку, проклейка проводилася за 
допомогою копіювального паперу чи шматочків аркушів із зошитів. Що 
стосується доповнення втрат паперу, траплялися речі, в яких втрачені фрагмен-
ти книжкових аркушів (гравюр і т.д.) були доточені шматками звичайних 
шпалер (фото 1), господарчою клейонкою (буквально – з квіточками та 
різноманітним принтом), смугами для утеплення вікон, папером для огортуван-
ня продуктів, і цей список можна продовжувати до безкінечності. Великої шко-
ди творам на паперовій основі завдає проклейка паперу силікатним клеєм чи 
клеєм ПВА. В таких випадках проблема полягає в незворотності процесу. 

Безумовно, таке некоректне відношення до пам’яток ускладнює процес 
відновлення речі. Існує вже чимало спеціальної літератури, в якій викладені 
рекомендації з цієї проблематики. Однак, як це не дивно звучить – є і позитивна 
сторона питання щодо врятування речей «домашнім способом».  

У 2007 році до відділу реставрації та консервації рухомих пам’яток звер-
нулися з Національного Корсунь-Шевченківського історико-культурного 
заповідника з проханням відновити твори на папері відомого художника, това-
риша Тараса Шевченка – Івана Сошенка. Мова йшла про три роботи цього май-
стра – «Храм Вести – стародавній італійський храм у Римі», «Форум Юлія в 
стародавньому Римі» та «Порт у Кумах» (фото 2). Реставрація останнього твору 
була більш тривала і проблемна. Пов’язано це з тим, що живопис картини зна-
ходився в жахливому стані та був здубльований на аркуш більш цупкого папе-
ру. Складнощів також завдав товстий шар столярного клея, яким був 
намащений та проклеєний аркуш (фото 3). Після копіткого процесу роздублю-
вання було виявлено гравюру, яка за даними експертів з Національного науко-
во-дослідного центру України, є твором відомого італійського художника-
гравера ХУІІІ ст. Доменіко Кунего (фото 4). За результатами проведених 
мікроскопічних і мистецтвознавчих досліджень стало явним те, що даний 
офорт є оригіналом, тому являє собою примірник високої історичної цінності. 
Отже до музею було повернуто чотири твори мистецтва. Що було на меті у лю-
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дини, яка незамислуватим способом підклеїла малюнок художника, можна 
тільки фантазувати. Важливий сам результат – таким чином було врятовано ще 
один витвір мистецтва. Це і є зворотній бік питання щодо некоректності по 
відношенню до витворів мистецтва.  
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Кукса Н.В. 
 

Пам’яткоохоронні заходи на замчищі Хмельницьких у Суботові 
 
За літописними джерелами, навесні 1664р. за наказом Стефана Чарнець-

кого спалено містечка Суботів і Бужин [3, с. 132]. Очевидно, тоді й було спус-
тошено суботівський замок Богдана Хмельницького. Добре укріплена фортеця, 
започаткована чигиринським підстаростою Михайлом Хмельницьким на почат-
ку XVIIст., розбудована впродовж 1622-1657рр. його сином Богданом, яка, на 
думку Г. Логвина, мала досить значні розміри і не поступалася першому-
ліпшому замку того часу [4, с. 118], перетворилася на руїни. 

Суботівські укріплення, облаштовані на мисі, добре захищеному природ-
ними чинниками: болотами та крутими схилами ярів з півночі, заходу і сходу, 
були підсилені двома рядами валів, що мали дерев’яні стіни з кількома вежами 
та глибоким ровом з перекинутим через нього містком. Поряд з палацом геть-
мана розміщувалися будинки козацької старшини [5, с. 40]. Напевно, подальшу 
руйнацію суботівських укріплень в обезлюдненому на довгі десятиліття краї 
продовжили здебільшого зовнішні фактори. 

На межі ХVІІІ-ХІХ ст. спостерігається інтенсивна забудова замчища Хмель-
ницьких місцевими мешканцями, де було облаштовано щонайменше 10 селянських 
обійсть. І що не зміг вдіяти час – зробили людські руки: історичні руїни практично 
повністю були використані для господарських потреб селян [1, с. 333-343]. 

Варто зазначити, що козацькі старожитності Суботова, зокрема руїни 
замку Хмельницьких, постійно перебували у фокусі історико-краєзнавчих 
студій відомих особистостей. Описові матеріали знаходимо у доробку Д. Бан-
тиш-Каменського, Т.Шевченка, Д.П. Де ля Фліза, П.Куліша, Л.Похилевича, 
Марка Грушевського, Ф. Равіти-Гавронського, Д. Дорошенка, М.Костомарова 
та ін. [2]. Від середини ХІХ ст. спостерігається період інтенсивної забудови 
місця колишньої садиби Хмельницьких місцевими мешканцями, а відтак по-
дальшого знищення залишків кам’яних споруд та спотворення історичного 
ландшафту. Населення Чигиринщини завжди потерпало від малоземелля, тому 
не дивно, що на площі 2 га було закладено щонайменше 10 селянських обійсть, 
що розмістилися практично впритул одна від одної. Селяни використовували 
цеглу-пальчатку та камінь пісковик з підмурків для своїх господарських потреб.  

 З приходом нової влади руйнування автентичних залишків Суботівських 
укріплень продовжувалося. До остаточного знищення історичних руїн доклали 
руки як владні функціонери, так і місцеві жителі. Відомо, що ще навіть 1949 р. 
рештки північної стіни укріплень були використані для будівництва колгоспної 
стайні [4, с. 119]. 

Проте невдовзі в процесі підготовки до святкування 300-ліття 
Переяславської ради на урядовому рівні було прийнято рішення про проведен-
ня археологічних досліджень на місці садиби Хмельницьких. 
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Найбільш грунтовні студії суботівських укріплень припадають на 1953 р., 
коли експедицією Інституту історії і теорії архітектури УРСР, очолюваною 
Г. Логвином, було проведено комплексні дослідження на місці садиби гетьмана. 
Археологічні студії в Суботові стали резонансною подією для громадськості 
краю. Однак вражаючими є прояви вандалізму з боку окремих місцевих жителів, 
які мешкали неподалік місця проведення розкопок. За спогадами очевидців, в 
процесі виконання земляних робіт доводилося навіть виставляти цілодобову 
охорону, тому що як тільки в археологів закінчувався робочий день, селяни по-
чинали розбирати щойно виявлені об’єкти для своїх господарських потреб. До 
сьогодні мало не в кожному прилеглому до замчища домоволодінні можна на-
трапити на жолобкову цеглу та камінь пісковик з садиби Хмельницьких.  

У 1954р. результати досліджень побачили світ у вигляді архітектурно-
історичного нарису Г.Логвина «Чигирин. Суботів».  

Принципово новий етап у дослідженні суботівських укріплень розпочався зі 
створенням в 1989р. заповідника. Розкопки на замчищі продовжила експедиція 
Інституту археології АН України під керівництвом М. Кучери. Розпорядженням 
обласної державної адміністрації № 129 від 12.03.1996 р. багатошарове горо-
дище, на якому і знаходиться замчище Хмельницьких, було взято на державний 
облік з визначенням категорії пам’ятки. 

Відповідно до Генерального плану розвитку НІКЗ «Чигирин», затверджено-
го у 2001 р., на місці садиби гетьмана передбачається проведення подальших 
археологічних розкопок, позаяк дослідження п’ятдесятих, сімдесятих, дев’яностих 
років XX ст. охопили лише 1/8 території замчища. Планується позначення лінії 
укріплень на поверхні засобами благоустрою, збереження специфічних особливо-
стей ландшафту та відновлення елементів історичного ландшафту, створення му-
зейного павільйону над підмурками в’ їзної вежі [6, с. 82]. Роботи із збереження та 
відтворення історичного ландшафту, які розпочато зі спорудження підпірної 
стінки на західному схилі замчища, потребують подальших археографічно-
археологічних студій та значних капіталовкладень.15 січня 2004 р. між Держав-
ною службою охорони культурної спадщини Міністерства культури і мистецтв 
України та Національним історико-культурним заповідником «Чигирин» було ук-
ладено відповідний охоронний договір. 

Відрадно, що впродовж 2005-2007 рр. проведено роботи зі спорудження 
музейного павільйону, який забезпечив надійну музеєфікацію та консервацію 
автентичних залишків підмурків вежі-кам’яниці. У внутрішній частині 
павільйону передбачено облаштування експозиції, що відображатиме минуле 
родового маєтку Хмельницьких. Однак пройшло 10 років, а питання зі створен-
ня експозиції у зв’язку з недостатнім фінансуванням залишається відкритим. 
Поки що у приміщенні облаштовано тимчасові виставки «Свято-Іллінська 
церква: історія у світлинах та мистецьких творах» та «Хранителі суботівських 
старожитностей кінця XVIII  – першої половини ХХ ст.» 
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Розвідувальною експедицією Інституту археології НАН України під 
керівництвом Н.Шевченко шляхом пробного буріння в липні 2006 р. було 
ідентифіковано провал, який утворився на початку літа того ж року. Як вияви-
лося, це була засипана криниця ймовірно часів Богдана Хмельницького, про що 
свідчать виявлені в товщі намулу фрагменти кераміки середини ХVII ст. та мо-
нета – лівонський солід королеви Швеції Христини-Августи (1633-1654). Кри-
ницю було розчищено та відновлено. Вона стала ще одним екскурсійним 
об’єктом замчища Хмельницьких. 

Плідною на цікаві знахідки періоду пізнього середньовіччя виявилася 
експедиція Археологічної інспекції управління культури Черкаської обласної 
державної адміністрації під керівництвом Д. Куштана, яка проводила науково-
дослідні археологічні розкопки влітку 2008 р. Роботи проводились згідно з 
державною програмою «Золота підкова Черкащини», покликаної зберігати 
історичну забудову міст та об’єктів історико-культурної спадщини Черкаської 
області. Розкопки проводилися у центральній частині замчища, де було закла-
дено два розкопи загальною площею близько 500 кв. м. Досить невелика 
ділянка колишньої садиби Хмельницьких виявилася просто насиченою цінними 
знахідками, з-поміж яких варто виділити уламки кахлів, свинцеві кулі до муш-
кету, три шведські монети – білонові соліди прибалтійських володінь Христини 
Августи (1633-1654) та Карла Х Густава (1654-1660), розвали керамічних 
горщиків. Однак найціннішою знахідкою виявилася золота каблучка, декорова-
на бірюзою, що містить монограму «Ф», «Х», можливо ініціали власниці, якою 
була дівчинка-підліток або дуже тендітна жінка, адже діаметр дужки виробу 
становить всього 15 мм. Прикраса експонується в музеї Богдана Хмельницького 
в Чигирині. 

Заплановані подальші археологічні дослідження за браком коштів прово-
дити поки що не було можливості. Територія замчища Хмельницьких має до-
сить потужний туристичний потенціал. Окрім залишків доби Хмельниччини 
тут збереглися дві автентичні садиби середини ХІХ ст., в одній з яких створено 
експозицію «Хата селянина середнього достатку середини ХІХ ст.» Прилегла 
територія активно використовується для проведення пізнавальних квестів, май-
стер-класів, занять етнографічної тематики, культурницької пізнавально-
розважальної програми «Розваги, ігри та забавлянки старого Суботова» тощо. 
На замчищі облаштовано кілька рекреаційних куточків для відпочинку 
відвідувачів. 

На сьогодні замчище Хмельницьких є одним з найбільш відвідуваних 
екскурсійних об’єктів заповідника, потребує подальших історико-археологічних 
досліджень та більш системних пам’яткоохоронних заходів. 
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Кургаева С.В.  
 

Рог в материальной культуре религии и быте. Проблематика са-
кральной интерпретации артефакта 

 
Зачастую, добытые археологами артефакты, в том числе и предметы из 

рога, рассматриваются вскользь, в рамках их бытового назначения, не придавая 
особого значения семантике, более акцентируясь на датировке, описанию, со-
ставу, отделке, состоянию. Следующее звено по пути к возрождению предмета, 
с последующим определением его места в музейной экспозиции, это реставра-
тор, который должен владеть не только ювелирной практикой, но и в некото-
рых случаях, задавать правильный вектор его целесообразности в прошлом.  

Задача, главным образом ставящаяся перед историком, для того чтобы 
верно определить значение артефакта, состоит в исключительно в комплексном 
подходе. В таком ключе рог, как самостоятельная тема изучения еще не рас-
сматривался. Поэтому считаем необходимостью, более детально остановится на 
интерпретации данного атрибута, вошедшего в жизнь человека каменного века, 
и прошедшего долгий эволюционный путь.  

Рог в сакральном мировоззрении человека занимает место от символа 
изобилия до ритуального рога-ритона, как победного пиршеского кубка, суще-
ствующего еще по сей день, например в Грузии, также музыкальных инст-
рументов, в виде боевого духового трубного рога, частично волынки, и 
пастушеского рожка, например, горных тирольцев и колотушкой для магиче-
ского бубна у лапландских жрецов.  

«Археологическая точка зрения на обряды не исключает мифологическо-
го их объяснения. Обряд, рассматриваемый в качестве архаичного проявления 
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народной жизни, прежде всего подлежит именно объяснению мифологическо-
му, если представляется к тому достаточные внутри его лежащие данные, а за-
тем объяснению историко-бытовому в тесном материальном смысле слова 
«быт». [Сумцов]. 

Как известно, рог, материал употреблявшийся еще со времен палеолита 
на ряду с бивнями и костью животных, в силу своей крепости дошел до нас в 
виде, наконечников копий или дротиков, роговых муфт для орудий и т.д., в не-
олитическое время изделия из рога получили свое распространение в виде ры-
боловных крючков, гарпунов, наконечников мотыг, серпов, топоров, долота. 
Параллельно, как навершия к жезлам [Музей древней истории и археологии, 
Львов], сакральной пластической фигуре женских богинь [Древнейший образ 
человека, Абрамова], и головным жреческим уборам, один из таких, описан ар-
хеологом Марией Гимбутас, найденный в Стар-Каре (Англия) 8000-7500 гг.до н.э..  

Наравне с этим, рог использовался так же как сосуд, бытового и ритуаль-
ного назначений. Одним из самых ранних зафиксированных изображений рога 
верхнего палеолита, граветтской культуры (около 20.000 лет), принадлежит 
барельефу из Лосселя, находящийся в музее Аквитании, г.Бордо [Musée 
d'Aquitaine à Bordeaux], по всей видимости имеющий сакральный характер, 
находящийся в руках богини, так называемой Лоссельской Венеры, «с подчерк-
нутыми признаками рождающей силы» [Рыбаков]. Священный рог увековечен-
ный лоссельским рельефом, можно считать родоначальником бесконечного ряда 
ритуальных «рогов изобилия» всех времен и народов» [Рыбаков].  

Рогатые животные и предметы из рога повсеместно сопровождали культ 
Богини Матери, а порой замещая ее в зооморфном рогатом образе, от верхнего 
палеолита до античности. В культурах Древней Анатолии, особенно неолитиче-
ском поселении Чатал Хююк, ранние слои которого приходятся на 7.400 гг.до 
н.э., исследованное Дж. Меллартом и являющееся сегодня археологическим 
памятником «под куполом», частично передав найденные артефакты столично-
му музею Анатолийских цивилизаций в Анкаре. Святилища, богато украшены 
букраниями, изображениями рождающей богини, рогами и самостоятельными 
отдельными слепками груди [Mellart], шедшими в неразрывной цепочке друг с 
другом. Далее в минойской культуре Крита, найдено изображение рогатой бо-
гини на печатях бронзового и железного веков [Гимбутас]. Обильный триполь-
ский материал демонстрирует постоянную связь с рогами, с рогатыми 
стульями-тронами Сабатиновского святилища [Рыбаков], или рогатая женская 
фигурка обнаруженная О.Цвек, во время раскопок Мирополье, В.Хвойки в 
Щербине, Вербивке, принадлежащие к иконографическому типу изображений 
рогатой женщины [Бурдо], которые имеют аналогии в культуре Винча [Рыба-
ков], Балканы.  

Культ оленей и лосей в неолите, энеолите и бронзовом веке представлен 
огромным количеством петроглифов, писаниц, оленных камней Европы, Кавка-
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за и Сибири [Рыбаков]. Многочисленные археологические находки на северо-
востоке Европы, литые из бронзы шаманские бляшки, «чудские образки», или 
«сульде», заполнены рельефными изображениями полулюдей-полулосей, 
лосиными головами, введенными в научный оборот А.А. Спицыным [Рыбаков], 
многие из которых находятся в Государственном историческом музее Москвы.  

Турьи рога на скифских надгробиях, у славянских языческих божеств, ту-
рьи рога X века из «Черной Могилы», равно как и рога ритоны на современной 
нам грузинской свадьбе, – все это звенья одной тысячелетней цепи, идущей от 
рога палеолитической Афродиты, которому вне всяких сомнений тогда прида-
вался заклинательный смысл, иначе он бы не был бы изображен на рельефе с 
такой подчеркнутой значимостью [Рыбаков]. Рога ритоны так же являлись за-
упокойным атрибутом захоронений скифских курганов. Рогатые самки, явля-
лись подателями земной влаги и дождя, способствовавшие плодородию. На 
керамике буковогорской культуры, подательницы дождя изображались в ан-
тропоморфном и зооморфном виде, зачастую с грудью изливающей потоки 
[Рыбаков]. Найденный обломок сосуда В.И. Маркевичем на трипольском посе-
лении в Костештах IV, сохранил часть женской фигуры с ветвистыми оленьими 
рогами на голове [Рыбаков]. Центрально-украинские и северно-русские выши-
вальщицы писали на рушниках образы богинь рожениц на голове или в руках 
держащих рога, или ветви напоминающие сосну [Динцес, Маслова]. 

Излишне будет говорить о египетской «рогатой» иконографии и пласти-
ке, разбросанных по экспозициям музеев мира, где в основном все богини, осо-
бенно имеющие отношение к небесным сферам, воде и кормлению грудью, 
обладают рогатыми головными уборами, а то и попросту изображены с головой 
коровы Исида, [Мюллер], или в зооморфном образе коровы Хатхор.  

Нельзя не упомянуть и о наскальных рисунках рогатых богинь, одного из 
самых крупных памятников искусства Сахары, национального парка, объекта 
ЮНЕСКО, Тассилин Аджер, Северной Африки. На одном из них, известном как 
«Танцовщицы» [илюстр. Мириманов], рядом с танцующими женщинами изобра-
жена огромная фигура уходящей рогатой богини, а на их фоне видны двойные ро-
га из которых проливается дождь. Другим интересным фрагментом, являются 
рисунки рогатых муфлонов на месте высохшего водопада [Soukupova], то есть в 
обоих случаях рога или рогатые животные имеют непосредственное отношение к 
воде. Важно отметить, что подобные открытые памятники больше всего подвер-
гаются разрушению, в силу климатических условий, так на территории Тропиче-
ской Африки, утеряно большое количество свидетельств древних культурных 
памятников. Благодаря Организации ЮНЕСКО законсервировано и сохранено 
множество памятников мирового наследия человечества. 

Выше приведенные археологические и этнографические материалы пока-
зывают неразрывную связь богинь покровительствующих плодородию с рога-
той атрибутикой находящейся или на их голове, или в руках, или же заменено 
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зооморфным образом рогатого животного. Это говорит о том, что рог в са-
кральной культуре народов был атрибутом Богини плодородия, главным атри-
бутом которой являлась налитая молоком грудь, в земном масштабе, и облака, 
представляющиеся грудью богини, или выменем рогатой самки, полные живи-
тельной влаги [Рыбаков, Афанасьев]. Если брать во внимание, что рог уже в 
античный период служил символом изобилия, что находится в одном семанти-
ческом поле с плодородием, правда уже частично присвоенный патриархаль-
ными культами, что свидетельствует о важности данного атрибута, в 
сливающихся религиях и культурах. А факты из бытового использования рож-
ка, как поилки младенца, заменяющего материнскую грудь, в силу различных 
обстоятельств, а так же кормления домашних животных, заменяя вымя, свиде-
тельствуют о первобытном способе замены «сосуда – груди» матери, приспо-
соблением ее имитирующим, употреблявшегося еще до начала XX столетия, до 
момента изобретения бутылочки, вначале называвшейся рожком по народной 
привычке. Описание «первобытной соски» есть в словаре Даля «рожок или 
кормилка, обделанный коровий рог, с привязанным засушенным наперед, со-
ском от вымени, для кормления младенца», [Даль], который заполнялся моло-
ком. В народе говорили «он еще на рожке»[Даль]. 

Подобные предметы использовали и крестьяне, и высшие сословия, в изго-
товлении которых использовались и серебро с позолотой, на таких рожках бывает, 
нанесена гравировка «Бог милует и питает младенцы своя» [Государственный Лер-
монтовский музей-заповедник «Тарханы»], [Музей «Старый Владимир»], в укра-
шениях бархат, искусная резьба [выставка Детский костюм XVIII – начала XX века 
Государственный исторический музей, Москва Предметы детского обихода. 1900–
1910. Россия.], фарфор, роспись [Музей-заповедник «Дмитровский кремль»], но с 
обязательным сохранением изначальной природоцелесообразной формы. 

 
Куцаєва Т. О. 

 
Визначення термінів «додаткова атрибуція» і «(ре)атрибуція»  

щодо музейних предметів: на прикладі раритетів обрядів  
і повсякдення єврейської громади України ХІХ – ХХ ст.  

з колекції Національного музею історії України  
 
Метою розвідки є продовження дискусії про потребу визначення термінів 

«додаткова атрибуція» і «(ре)атрибуція» у контексті вивчення музейних пред-
метів (далі – МП), що нами вже порушувалася [2, с. 66-69]. Необхідність у появі 
названих термінів визначаємо на основі того, що сучасний музейник (науко-
вець, співробітник фондів), вивчаючи музейну документацію на музейний 
предмет (інвентарні картки – далі ІК, науково-уніфіковані паспорти – далі 
НУП) аж ніяк не може «приватизувати» досвід попередників і зазначити, що 
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атрибутує музейний предмет уперше. Зважаючи на професійну етику, це не 
може відбутися й тоді, коли музейник визначає багато нової додаткової інформації. 
У той же час, внесок сучасника у вивчення МП має бути відзначений музейною 
(науковою) спільнотою більше, ніж малозмістовним словом «доопрацювання» ІК 
або НУП.  

За нашим аналізом законодавства про музейну справу, зокрема, чинної 
Інструкції з організації обліку МП, слово «доопрацювання» ніде не зустрічаєть-
ся [3]. Таким чином, часто колосальна дослідницька робота музейника фактич-
но не може вважатися як окремий вид наукової роботи, на кшталт, складання 
НУП, підготовки колекційного опису тощо. Разом із тим, вважаємо це одним із 
досі неподоланих спадків радянської системи організації музейних наукових 
досліджень. Адже в інструкціях, що були затверджені для музеїв СРСР упро-
довж 1938-1985 рр., так само фігурувало лише поняття «атрибуція».  

Таким чином, виходячи зі змісту терміну «атрибуція», визначення будь-
якого з перелічених при тлумаченні елементів (назва, призначення, авторство, 
розшифрування написів тощо) – і є атрибуцією. Звичайно, що йде наголос на 
необхідності найповнішого дослідження МП. Однак досі відсутнє визнання того, 
що тільки при 100% заповненні НУП, хоча б мінімально встановленими факта-
ми, і відбувається атрибуція. Тому атрибутованим МП вважається й тоді, коли не 
заповненою залишається частина з 47 пунктів НУП, і тоді, коли досі наявна лише 
інформація 8-17 пунктів ІК, яка до 2000 р. замінювала НУП [5]. А саме вона нині 
може виявитися недостатньою або й помилковою з різних причин.  

Джерелом розглянутих ситуацій вважаємо те, що у самий термін «атри-
буція» музеологами не було закладено перспективи еволюції знання про МП. 
Таким чином, у межах нового напрямку музеології – музейної евристики [1], 
мають бути визначені нові терміни «додаткова атрибуція», «(ре)атрибуція» і 
«первинна/базова атрибуція». Назване дасть музейній сфері два значних ім-
пульси розвитку. По-перше, зросте авторитет музейної науки. Це станеться че-
рез визнання видами наукової роботи тієї діяльності, яка вже неформально 
проводиться десятки років у формі «доопрацювання». Музейник буде вмотиво-
ваний до свідомої участі в робочому процесі. По-друге, через «(ре)атрибуцію» і 
«додаткову атрибуцію» МП буде накопичено основу для еволюції музейної до-
кументації – переведення ІК у НУП. Нині питання переведення ІК у НУП, з ме-
тою модернізації МД, не врегульовано законодавчо. А тому, на нашу думку, 
включення науково-методичним радами проектів переведення (доопрацювання) 
ІК у НУП у річні наукові плани музеїв, може викликати нерозуміння завдань та 
робочих перспектив потенційними виконавцями. Адже, зважаючи на те, що ко-
лосальну частину МП взяли на облік у часи УРСР і атрибутували за вимогами 
ІК, то зрозуміла можлива застарілість інформації, доступної музейникам 30-50 
років тому в суспільстві з низьким рівнем розвитку інформаційних технологій, 
обмеженим спілкуванням із зарубіжними колегами, ідеологічним контролем.  
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Актуальність дискусії підсилена тим, що вона не висвітлена в науковій 
або науково-популярній формі, хоча аналіз публікацій свідчить, що музейники 
постійно несвідомо звертаються до названих практик. Найбільш частими сло-
восполученнями, що використовується в даному контексті, є «проблеми атри-
буції МП», «евристичні можливості МП» тощо.  

Виходячи з теорії та практики, визначимо, що при об’єктивному науко-
вому погляді сучасника на МП логічним продовженням зафіксованої в ІК або 
НУП «атрибуції» (її пропонуємо називати «первинною/базовою атрибуцією»), є 
«додаткова атрибуція». А у виключних випадках третій етап вивчення МП мо-
же мати форму «(ре)атрибуції». «(Ре)атрибуція» не завжди має ставати наслід-
ком «додаткової атрибуції». У той же час, «додаткова атрибуція» об’єктивно 
має відбуватися тоді, коли кожний наступний музейник звертається до МП, 
особливо якщо МП був атрибутований тривалий час тому. Звичайно, рішення 
про визнання фактів «додаткової атрибуції» і «(ре)атрибуції» результативними 
видами наукової роботи має відбуватися під час аргументованої наукової дис-
кусії, долаючи індивідуальний та професійний егоїзм, за погодженням фондо-
во-закупівельних комісій і науково-методичних рад музеїв.  

Не менш важливим аспектом проблеми назвемо юридичну фіксацію змін 
назв МП, за результатами «додаткової атрибуції», а особливо «(ре)атрибуції». 
Нині, навіть при усвідомленні «скам’янілості» музейної документації, внесення 
змін до книг обліку дозволено у виключних випадках.  

Принагідно пропонуємо наше розуміння термінів «додаткова атрибуція» і 
«(ре)атрибуція», що сформовані на основі усталеного терміну.  

«Додаткова атрибуція» – це повторюваний науково-аргументований процес. 
Він є наслідком попередньої, т. зв. «первинної/базової атрибуції» МП, зважаючи 
на об’єктивні обставини доступу до інформації в різні періоди історії. Відбуваєть-
ся при збереженні авторства особи, яка здійснила попередню атрибуцію, та не має 
метою применшення її внеску в музейну науку. Має форми додаткового встанов-
лення основних ознак, що визначають назву, призначення, авторство, датування, 
географію створення і побутування, «легенду» МП, розшифрування та перекладу 
написів, клейм тощо. У результаті відбувається відкриття нових суттєвих аспектів 
МП. Може мати юридичні наслідки для обліку. Формально закріплюється шляхом 
створення нового НУП, що комплектується попереднім НУП або ІК. 

«(Ре)атрибуція» – це науково-аргументований процес, що є наслідком 
«додаткової атрибуції», зважаючи на об’єктивні обставини доступу до інфор-
мації в різні періоди історії. Відбувається при збереженні авторства осіб, які 
здійснили попередню атрибуцію й «додаткову атрибуцію». Не має метою при-
меншення їхнього внеску в музейну науку. Має форму повної зміни назви, суті 
та призначення МП і нової «первинної/базової атрибуції» МП. Має юридичні 
наслідки для обліку. Формально закріплюється шляхом створення нового НУП, 
що комплектується попереднім НУП або ІК. Прикладом неформальної 
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«(ре)атрибуції» назвемо визначення в колекції Національного музею історії 
України (далі – НМІУ) МП «Жетон українських буржуазних націоналістів 
Галичини, які були пов’язані з Америкою» (атрибутований 1955 р.) як фалери-
стичної пам’ятки української діаспори США та Канади «Знак з’ їзду Русинсько-
го Народного Союзу» [4, с. 131; 6]. 

 «Додаткової реатрибуції», на нашу думку, потребує більшість із 57 уза-
гальнених нами МП у колекції НМІУ, що відносимо до раритетів обрядів і по-
всякдення єврейської громади України 19-20 ст. (вироби з металів, кістки, 
тканини, шкіри, рідкісні авторські документи, рукописні документи). За відсут-
ністю колекційних описів вивчення ІК, зокрема, в групі «Метал» (посріблена та 
позолочена мідь) [7, 8] виявило потребу в «додатковій атрибуції» тих МП, що 
значяться за №№ МТ-1300-1307, МТ-1313-1333 (уточнення назв, визначення 
мов написів та їх переклад, встановлення авторів або виробників, стилів, вияв-
лення клейм тощо). А «додаткова атрибуція» МП за №№ МТ-1308-1309, МТ-
1311/1-1312 вимагає, у першу чергу, встановлення їх більш змістовних назв, 
ніж це було здійснено в 1950-х рр. за найбільш прикметними ознаками (дві 
пряжки, дві накладки та глечик).  
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Личковах В.А. 
 

Збереження спадщини польського авангарду у  
Національному музеї Польщі  

 
У Національному музеї Польщі (м. Варшава), де гідно представлена вся 

історія польського образотворчого мистецтва, достатньо уваги приділяється 
збереженню і вивченню авангарду першої третини ХХ століття. У музейних 
залах ефективно функціонує Галерея мистецтва ХХ і ХХІ століть, проводяться 
виставки, на яких презентуються результати мистецтвознавчих та музеологіч-
них досліджень шляхів розвитку і теоретичного осмислення національного 
авангардизму [див. 1]. Зокрема, у 2015 р. відбулася художня просвітницька ви-
ставка «Папа авангарду», присвячена одному з фундаторів польського авангар-
дистського руху Янушу Тадеушу Пайперу, його дослідницькій роботі в Іспанії 
та Польщі, його місцю і ролі в становленні й само осмисленні європейського 
авангардизму міжвоєнного періоду.  

Отже, видатним теоретиком і «менеджером» польського авангарду 20-х 
років був Ян Тадеуш Пайпер (нар. 1891 р.), якого в Польщі називають Papież 
(Папа) не тільки за аналогією звучання цього імені з «Римським Папою», а й за 
верховним статусом у розбудові вітчизняних ідей мистецької практики аван-
гардизму в багатьох європейських країнах. Навчаючись в Ягеллонському уні-
верситету (м. Краків), а також в Берліні та Копенгагені, він вивчав, – серед 
інших наук, – філософію, естетику, історію мистецтва. 

Наприкінці 1914 р., у зв’язку з початком І Світової війни, Я. Т. Пайпер 
виїхав до Іспанії та оселився у Мадриді. Там, у нейтральній, підчас війни, країні 
перебувало багато емігрантів, в т. ч. знаних митців і літераторів з усієї Європи 
та Латинської Америки.  

У польському середовищі емігрантів були відомі художники Ю. Панкевич, 
В. Яль, Я. В. Завадовський, арт-критик М. Панкевич. Вони разом із Я. Т. Пайпером 
співпрацювали з видатними авангардистами того часу – Робертом і Сонею Де-
лоне (яка мала українське коріння), Дж. Луї Бурже, з цілою плеядою іспанських 
та латиноамериканських художників, поетів, письменників. Пайпер активно 
працює в мадридському товаристві «Атенео», публікується в щоденних газетах 
і літературній періодиці. Як поет і критик, він виступає за розвиток нового мис-
тецтва, художня образність якого відповідала б новій цивілізації з перетворе-
ною відеосферою. 

У 1920 році Тадеуш Пайпер повертається до Кракова і швидко посідає 
провідне місце спочатку серед краківської, а потім і варшавської мистецької 
богеми. На той час в Польщі активно розвивалися різноманітні авангардистські 
течії: «формісти» у Кракові та футуристи у Варшаві, познанські експресіоністи 
і група «Скамандра». Пайпер друкував свої статті з аналітики авангарду і пере-
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клади поетів-ультраїстів у краківському журналі «Формісти» і варшавському 
виданні «Нове Мистецтво», мріючи про власний журнал, присвячений новим 
напрямкам літератури, мистецтва, культури. 

У 1922 році мрія сповнилась, – Я.Т. Пайпер почав видавати у Кракові 
авангардистський журнал «Zwrotnica» («Звротніца»). У ньому знайшли своє 
місце «формісти» А. Замойський, З. Валішевський, Л. Должицький, Г. Готліб, 
Т. Несьоловський, краківські й варшавські футуристи, а також Леон Хвістек і 
Станіслав Ігнаци Віткевич. Журнал став трибуною видатних польських арт-
критиків, поетів, музикантів, діячів театру і кіно. Серед його знаних авторів з 
Європи та Росії були: Блез Сандрар, Тристан Тцара, Володимир Маяковський, 
Сергій Єсенін, Філіппо Томмазо Маринетті. Як бачимо, пропагувалися ідеї ку-
бізму, футуризму, дадаїзму, формізму тощо. 

У середині 20-х років, опублікувавши низку програмних і критичних ста-
тей, Ян Тадеуш Пайпер став центральною постаттю теорії польського модерно-
го мистецтва, отримавши прізвисько «Папа авангарду» (коли із шануванням, а 
коли і з іронією, в залежності від ставлення до нього колег і коментаторів). 
Серед його шанувальників та учнів були Я. Бженковський, Я. Курек, 
К. Подсадецький, Ю. Пшибось. До авангардистського кола журналу «Звротні-
ца» приєдналися нові представники мистецьких груп «Блок», «Praesens» і 
«А.R». В публікаціях домінує творчість шкіл «Баухаус» і «Де Стайл», конст-
руктивістські ідеї нової архітектури і проектування. 

У 30-х роках Т. Пайпер переживає творчу кризу, все більше розчаровує-
ться у нових видавничих проектах, розходиться в художньо-естетичних погля-
дах із знаним авангардистом В. Стшемінським і групою «А.R». Крім того, 
економічна криза, поступова мілітаризація і фашизація Європи руйнують пози-
тивістські фундаменти цивілізаційного оптимізму, а разом з тим – і утопії аван-
гарду як пан-мистецтва майбутнього. Але перша третина ХХ ст. залишиться в 
історії польського і європейського авангарду як доба становлення нової мови 
мистецтва з універсальною семіотикою, яка охоплювала естетосферу суспільст-
ва від живопису і архітектури до соматичних і технічних текстів культури. 

Семіотика футуризму і конструктивізму виявилась у перебудові мови 
авангардного мистецтва (напр., «телеграфний стиль», «архітектони» тощо), в 
художньо-образних експериментах із знаково-символічними текстами культу-
ри. Організатори великої виставки «Papież awangardy» в Національному музеї 
Польщі (м. Варшава, червень 2015 р.), присвяченої Я. Т. Пайперу, акцентували 
широкий діапазон семіосфери авангардизму, – від поезомалярства до архітек-
тури і «світу машин». На основі представлених документів, дослідницьких ма-
теріалів і художніх образів ставились «семіотичні» питання творчості 
польських і західноєвропейських авангардистів: чи можна із слів намалювати 
пейзаж, а з геометричних фігур скласти людську подобу? Як дух епохи відби-
вається в накресленні літер і впливає на мистецтво типографії (зокрема, Генри-
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ка Стажевського)? Як машини і техніка, великі міста, транспорт і засоби зв’язку 
формують нову відео- і семіо- сферу суспільства, культури і мистецтва? Чи мо-
же людське тіло стати сигніфікатором (знаковим носієм інформації), а тому 
«соматичним текстом» і предметом т. зв. «(анти)естетики тіла»? 

Отже, Тадеуш Пайпер, як багато інших польських і українських авангар-
дистів, мріяв про радикальну зміну не тільки мистецтва, але і світу в цілому – 
машинної цивілізації, духовної культури, архітектури міст, знаково-символічної 
естетосфери, самої людини у її внутрішніх і зовнішніх вимірах. Концептуальні 
ідеї теоретика польського авангарду мали, відтак, програмове значення для то-
гочасної естетики, мистецтва, архітектури, дизайну, ергономіки, футурології 
(міста майбутнього Л. Хвістека), соціальної утопії та навіть наукової фантасти-
ки («механо-твори» Г. Берлеві) в Польщі. 

Нині у Варшавському Національному музеї експонуються основні на-
прямки польського авангарду, його окремі групи і представники. Зокрема, це 
польські експресіоністи, які згуртувалися 1917 року в Кракові – Анджей і Збіг-
нєв Пронашки та Т.Чижевський. Пізніше до них приєдналися З.Валішевський, 
В.Вонсович, Л. Хвістек, С.І.Віткевич, Т.Неселовський і Я.Жизновський, які 
створили групу «форміатів». Польські форміати свої образи піддавали спро-
щенню, геометризації, звертаючись до традицій народного мистецтва з його 
чітким графічним малюнком. Леон Хвістек з формі стичних експериментів 
створив власну теорію «стрефізму», художнє втілення якої можна побачити в 
його картині «Бенкет» (1925).  

Другою авангардною групою був познанський «Бунт», створений у 1918 
р. А.Бедерським, Є.Гулівічем і Ст.Кубіцкім. Вони також дотримувалися прин-
ципів експресіонізму в малярстві, звертаючись до художнього вираження осо-
бистих переживань, особливо через співставлення чорного і білого кольорів 
(напр., «Автопортрет» Стефана Шмая). 

Крім цих первинних груп, у Варшавському Національному музеї збере-
жені твори авангардистських рухів, пов’язаних з конструктивізмом, супрема-
тизмом, неопластицизмом. До провідних митців польського радикального 
авангарду належали Г.Стажевський, творець теорії унізму В.Стшемінський, 
Г.Берлеві, М.Щука, К.Кобро. Виникли нові авангардистські групи – «Блок», 
«Праесенс», а також «а.r». Всі вони тяжіли до осягнення найчистішої форми на 
засадах аналізу та експерименту. 

«Другою хвилею» польського авангарду були угруповання «Артес» і 
«Краківська група», до яких належали М.Влодарський (Г.Стренч), Р.Сельський 
(пізніше відомий український художник), О.Кривоблоцький. Частково перей-
маючи естетику сюрреалізму і футуризму, вони шукали художньої свободи у 
фігуративному мистецтві, в експресіонізмі, над реалізмі та абстракції, – всіх 
різновидах світового авангарду. Разом з тим члени групи «Ритм» (Е.Зак, 
В.Боровський, Р.Мальчевський, Р.К.Витковський) тяжіли до т.зв. «нового кла-
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сицизму», пов’язуючи у творчості культ античності з народністю і традиціями 
готики і ренесансу. 

Важливо, що більшість виставок польського авангарду в Національному 
музеї супроводжується едукаційними програмами і виданнями, художніми ек-
спериментами, зустрічами з кураторами і мистецтвознавцями, художниками, 
університетськими науковцями та музейними працівниками. На лекціях і дис-
кусіях обговорюються актуальні проблеми дослідження, збереження і популя-
ризації польської культурної спадщини, зокрема творчого доробку вітчизняних 
авангардистів [див.2].  
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The polychrome wooden saddle from 

the 2nd half of the 13 c. found dur ing the archaeological excavation 
in the Vi lnius Lower castle: investigation and conservation problems 
 
During the period of 2014-2015 in Vi lnius, in the northern ell of the eastern 

housing of the National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, detailed 
archaeological research was performed. Compared with previous excavations, in rela-
tively small  examined area (35.82 m2) in the lower cultural layer the remaining of the 
small  house were found with a stall which was made of vertical boards and dug into 
the ground (the so called "bin"). It contained the most valuable and unique findings of 
research performed during 2014/2015: horse-collar decorated with fylfots and vege-
table ornaments, yoke, brooms, leatherwork, woodwork, fragments of ceramics and 
the first saddle in Lithuania decorated with polychromic paintings [1]. 

Dendrochronological examinations proved that both the house and the "bin" 
were made of the wood from the trees cut during the period of 1281–1282. Therefore, 
the saddle was made and used during the second part of 13th century. 

The saddle is made of several different materials, such as wood, bones, horn and 
iron [Fig.1,2] . The frame of the saddle is made of 4 wooden parts: cantle, fork and 2 
parallel bars between them [2]. There are iron nails in the cantle and fork. It is assumed 
that they were holding the leather part which was intended for the rider to sit. All 
wooden parts contain polychrome residues. It is likely that the wooden parts were con-
nected with rope and leather straps. The connecting elements have not survived but there 
are holes in the wooden frame for their connection. Sides of the front fork are boarded 
with narrow and bent mount made of bone and their top is decorated with trapezoidal 
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horny plate which is carved with the ornament of 8 divider eyes. Both the side of the 
cantle and one of the bars are boarded with mounts too. The mounts are fixed to the 
wooden parts with the nails made of horn [3]. Some identical horn mounts of 13th – 14th 
century which were intended to fix the leather and to decorate the edges of the wooden 
saddles were found in farmstead of a craftsman in Kernavė [4]. In addition to the saddle, 
the "bin" contained several leatherwork and woodwork which are likely to be the parts 
of the same saddle. According to its construction, the saddler is attributable to the East-
ern type and saddles of this type are used in Central Asian countries until nowadays. 

The finding was transported from the site of archaeological investigations to 
the restoration workshop of the National Museum Palace of the Grand Dukes of 
Lithuania. Firstly a professional and high-resolution photo-fixation of the saddle was 
performed and detailed drawings were sketched. Later, at Pranas Gudynas restoration 
centre of Lithuanian Art Museum the saddle was examined under non-destructive 
physical examination methods. X-ray of the sample was performed and polychrome 
was photographed in untraviolet rays (UV), the state of the saddle and the remaining 
painting, as well  as the violations and disintegration of the wood structure and the 
area of the remaining painting were evaluated.  

Under the method of ATR-FTIR spectroscopy the remaining polish and the 
paint binder were examined but in any case it was possible to determine their materi-
als. The pigments and soil were examined by micro-chemical reactions and scanning 
electron microscopy with energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX) was per-
formed. The mixture of kaolin and chalk was used for the drawing. The paint of the 
yellow colour was arsenic sulfide (As2S3) (orpiment) and paint of the red colour was 
mercury sulfide (HgS) (vermil ion). During the investigation it was also determined 
that the mixture of vermil ion and the lead white (2PbCO3·Pb(OH)2) and orpiment, as 
well  as the mixture of the white lead and chalk were used [Fig3]. 

The type of wood was determined after the anatomic micro-structure analysis 
[5]. Microscopic sections were analysed under cross, radial and tangential directions 
of the wood fibre in the transient light. The analysis proved that the frontal and the 
dorsal hoops of the saddle were made of maple (Acer sp.), while the boards were 
made of lime-tree (Tilia sp.) 

Under microscopic examination methods of the bones it was determined that 
part of the claddings was made of deer or elk horns, while the remaining part was 
made of ribs of large ungulates (examinations were made by dr. G. Pili čiauskienė).  

Under micro-chemical analysis examination methods it was determined that 
nails in the frontal and the dorsal hoops were made of iron alloy. 

Other individual parts of leather and wood found in "bin" were also examined. 
It is considered that these parts belong to the mentioned saddle. The pattern of the 
leather surface was examined with optical microscope and compared with the refer-
ence samples. Under the morphologic examination methods it was determined that 
leather parts of the saddle (?) were made of the goat skin and their thickness was 
around 1-2 mm. It was also determined that the vegetable tanning leather was used. 
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Examinations of tree bark. The tree bark was examined under the analogous 
microstructure analysis methods as the wood. It was determined that it was the bark 
of lime-tree (Tilia sp.). 

Parts of the saddle which require different preservation methods were dismantled as 
cautious as possible – bone mounts with the nails, horn plate and iron nails from the fron-
tal fork were removed. It was impossible to safely remove the nails from the cantle, so the 
wood was preserved with the nails in it. Dismantled parts and separate leather and tree 
parts of the saddle were preserved under traditional methodologies of preservation. The 
most concerning issue was to preserve polychrome painting with almost disintegrated 
binder and poorly preserved wood. The state of both wooden parts of the saddle was simi-
lar, as the wood as wet, mild and softened, while the colour was darkened throughout the 
whole cross-section. The wood of this type is considered as strongly disordered. It is 
practically known that maple or lime findings made in various techniques are tend to 
shrink and deform. During the process of mouth, arthaelogical maple wood may shrink up 
to 36.2 %, and the lime wood may shrink up to 71.4 % in tangential direction. Moreover, 
wood tends to deform due to characteristic and very uneven shrinkage in tangential and 
bream directions. In tangential direction archaeological maple wood shrinks for 2.5 times 
more than in beam direction, while archaeological lime wood shrinks even for 2.8 times 
more than in beam direction, while the ratio of the fresh wood is around 1.3. Volumetric 
shrinkage of archaeological lime wood is especially significant, as it is for 6-7 times 
higher than the shrinkage of the fresh wood [4].  

Different options of preservation were considered. Lyophilization (cold drying) 
was considered as the optimal method to preserve the wood. Lyophilization is one of 
the most efficient wood preservation methods during ensuring gently removal of water 
from the wood without destroying its structure. However, it was decided to refuse this 
method as it was too risky in this case moreover, it was not possible to find the infor-
mation on how the process of lyophilisation affects polychrome painting.  

It was decided to preserve the wood with traditional methods, such as polyethyl-
ene glycols, and to cover the paintings with protective layer of cyclododecane. Cyclo-
dodecane (CDD) – cyclic paraffin (C12H24) is very repellent, chemically stable and 
white material with insignificant odour and at room temperature it has a solid consis-
tency (wax). The restorers prefer this material because of its crucial feature to subli-
mate without any additional intervention at room temperature; moreover, it does not 
leave any clues or coating on the top of the object [5]. 

At the temperature of + 60 oC cyclododecane was dissolved and dripped on the 
polychrome areas with a pipette. The wooden parts were immersed in the box with pres-
ervation solution in such manner that the polychrome parts with protective layer of 
cyclododecane remained rise above. The wood has been preserved for the period of 9 
months under the method of "cold" polyethylene glycols. PEG 1500 concentration in the 
solution was being raised from 5 to 30 %, and later large molecular masses and higher 
concentrations (30–60 %) PEG 4000 were used. 10 % Asepas-3 was used as antiseptic. 
Uncovered top of the wood was being constantly irrigated with the same solution by 
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spreading it with brush. The process had been performed until the moment then the 
wood stopped to absorb the solution and on the top of the wood polymeric film ap-
peared. The parts were taken out of the solution and left to dry in a cool place.  

Visual examinations of the wood prove that it is nearly dried and stronger; how-
ever, it is obvious that the parts of lime wood shrank significantly, compared with the 
parts of maple wood. Part of cyclododecane protective layer removed during the process 
of sublimation, while the remaining part and PEG 4000 film is being removed by using 
hot airflow. After the top was cleaned, polychrome residue was seen which had been 
preserved during the process of the wood preservation. The broken parts were glued with 
the mixture of wood flour and Klucel™ (hydroxypropylcellulose). Subsequent tasks in-
clude polychrome coating cleaning, other restoring and reconstruction works, art history 
examinations and conclusions of the archaeologists which will reveal more information 
about the construction, decorating techniques and materials of the saddles which were 
used in 13th century.  
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1. Saddle par ts condition before conservation. (V. Abramauskas) 
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2. The saddle constr uction part s:  

1A, 1B – fork from both sides; 2 and 3 – external side of bars; 4 – individual horny  
and bone part s; 5A, 5B – cantle of both sides; a – part s from maple wood; b – part s from 
lime-tree wood; c – from catt le r ibs made mount;  d – from deer or  elk horn made mount;   

e – polychrome residues; f – iron nails (R. Manomaitienė R. Ašmenaitė) 
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3. Polychrome layers with defined pigments (M. Steponavičiūtė, R. Pukienė) 
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Атрибуция иконы «Три Варлаама» из фондовой коллекции  

Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника 
 

В фондах Национального Киево-Печерского историко-культурного запо-
ведника хранится икона «Три Варлаама» (илл. № 1). По размерам икона неве-
лика: 33х27см., инвентарный номер – КПЛ-Ж-1440. На бледно-голубом фоне 
иконы представлены в рост Святой Мученик Варлаам, Преподобный Варлаам 
Пустынник и Преподобный Варлаам Печерский.  

Почему данная икона привлекла внимание автора? В Ближних пещерах – 
в церкви преподобного Варлаама Печерского на северной ее стене размещены 
четыре иконы, которые ранее находились в первом иконостасе храма – в его 
наметсном ряду. Сама же подземная церковь, а соответственно и иконостас, 
была устроена и освящена в 1691 году старанием Митрополита Киевского Вар-
лаама Ясинского. Четыре иконы написанные на медных чеканных листах, со-
гласно недавним исследованиям, датируются той же датой [3]. На одной из 
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четырех икон 1691 года из наместного ряда иконостаса представлены также три 
Варлаама – Варлаам Хутынский, Варлаам Мученик и Варлаам Печерский (илл. 
№ 2). Практический одинаковый подбор святых на двух иконах, из пещерной 
церкви и фондовой коллекции заповедника наводят на мысль об определенной 
близости написания икон во времени и вероятной идейной связи между собой. 

Рассматривая икону «Три Варлаама» из фондовой коллекции, на первый 
взгляд, достаточно трудно датировать ее временем близким к концу XVII ст. 
Явных каких-либо художественных, или стилистических особенностей в живо-
писи иконы, которые могли помочь определить время ее написания, к сожале-
нию, не прочитываются. Согласно каталожной карточке икона датируется 
первой половиной XIX ст. 

Обратив свое внимание на оборотную сторону иконы отметим на ней на-
личие нескольких старых недействующих инвентарных номеров. Один из них – 
это пятизначный номер, который присваивался в конце 20-х – начале 30-х годов 
XX ст. при поступлении экспоната в Музейный городок. 

В книге инвентарных описей экспонатов, которые хранились в фондах 
Киево-Печерского музейного городка в 30-х годах XX ст. про интересующую 
нас икону находим следующую информацию. Так, в колонке откуда поступил 
экспонат стоит запись: «Соф. соб.», что означает поступление иконы из Софий-
ского собора. Дата поступления иконы отсутствует. Но просматривая как пре-
дыдущие так и последующие записи иных экспонатов поступивших в фонды 
музейного городка неоднократно присутствует дата – 1934 г. Так, в данном 
случае можем утверждать, что икона «Три Варлаама» поступила из Софийского 
собора в 1934 году. 

В колонке «Описание экспоната» подана любопытная информация: «Ікона 
св. муч. Варлам, пр. Варлаам пуст. і пр. Варлам Пещерский. Дошка темпера. На 
звороті шматки білого атласу з написом (XVIII в) «…пер.. ацу Варлааму Ісінському 
Архієпіскопу Все России Митрополита К… Г.. и вс.. р. Аріп..у Смир. Стефан 
Митр… рязан… и (талп…) Скопировалъ съ подлиного подпису на материи (изогра) 
Сміреннаго Митпопол. Києвский Смиренный Тимофєй Щербацкий… 1753 года 
Марта 24 дня». Дошка, темпера, фарба місцями облизла. 33х27,3 st.» [1]. 

На взгляд автора, вышеприведенный текст четко делится на две части. В 
первой – присутствует «посвящение», а именно кому и от кого подарена икона, 
во второй части подана информация о поновлении «посвящения» с конкретной 
датой ее исполнения. 

Обратим внимание к первой части надписи. Так, из выше приведенного 
описания иконы, которое зафиксировано в архивном документе узнаем, что 
икона «Три Варлаама» была подарена Митрополитом Рязанским и Муромским 
Стефаном Яворским Митрополиту Киевскому и Галицкому и всея России Вар-
лааму Ясинскому. Здесь необходимо отметить, что в сан Митрополита Стефан 
Яворский возводится в 1700 году. Данную дату необходимо считать нижней 
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временной границей написания иконы. Верхняя же граница определяется годом 
смерти Варлаама Ясинского, он же как известно умер 22 августа 1707 года. Та-
ким образом, время написания исследуемой иконы «Три Варлаама» можно с 
уверенностью отнести к 1700 – 1707 гг. Заказчиком же и идейным автором ико-
ны, безусловно, являлся Стефан Яворский, который, как известно, был люби-
мым учеником Варлаама Ясинского. 

Обратившись ко второй части текста из архивного документа можно сде-
лать следующие выводы. А именно, в 1753 году с тыльной стороны иконы 
ткань с текстом посвящения, скорее всего из-за своей ветхости была заменена, а 
на вновь закрепленную, «изографом» по заданию Митрополита Киевского Ти-
мофея Щербацкого было перенесено как само посвящение, так и сделана запись 
о производимом поновлении. 

На сегодняшнее время ткань белого атласа с записью 1753 года закры-
вавшая тыльную сторону иконы, утрачена. Вероятнее всего данная утрата про-
изошла в период эвакуации экспоната во время Великой Отечественной Войны. 
Так, в инвентарной книге 1980-х годов в описании иконы ткань с текстом по-
священия не фигурирует, а в колонке поступления экспоната в заповедник сто-
ит запись: «из ДМУОМ (Державний Музей Українського Образотворчого 
Мистецтва), 1948 г.».  

Как зафиксировано в инвентарной книге вторично икона «Три Варлаама» 
поступает на хранение в Киево-Печерский заповедник в 1948 г. В послевоенное 
время музейные вещи возвращались из Уфы и Германии, но разместить их в 
разрушенных корпусах заповедника было проблематично, поэтому часть экс-
понатов изначально попадала на хранение и в Софийский собор и в Государст-
венный Музей Украинского Изобразительного Искусства. После определенного 
периода времени экспонаты возвращались в Заповедник. 

В 2007 г. икона «Три Варлаама» реставрируется в центре реставрации и 
экспертизы в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповед-
нике. В реставрационном паспорте хранятся четыре фотографии иконы до рес-
таврации [2]. На одной из них, где икона запечатлена общим планом, хорошо 
просматриваются остатки ткани белого атласа, которая некогда закрывала 
тыльную сторону иконы (илл. № 3). На фотографии четко видно, что ткань кре-
пилась гвоздиками на лицевой стороне иконы. На наш взгляд подобное закреп-
ление ткани было возможно только в том случае если на икону был надет 
оклад, который и должен был скрывать места крепления.  

Обратимся теперь к живописной части иконы. Как отмечалось выше на 
небесно-голубом фоне иконы представлены в рост Святой Мученик Варлаам, 
Преподобный Варлаам Пустынник и Преподобный Варлаам Печерский. Святой 
мученик Варлаам изображен хитоне малинового цвета и светло-коричневом 
гиматии. В правой руке мученик держит горящий ладан – символ своего муче-
ничества, левая поднята в благословляющем жесте. 
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Мученик Варлаам пострадал в Кесарии Каппадокийской в начале IV в. 
при Диоклетиане. Его привели в идольское капище, поставили пред жертвен-
ником и положили на руку горящие уголья с ладаном, надеясь, что от боли он 
невольно бросит ладан и уголья на жертвенник и таким образом, как бы прине-
сет жертву идолу. Но святой мученик держал уголья на руке до тех пор, пока не 
сгорели его пальцы. После чего он был казнен. 

Центральная фигура в иконе – это Преподобный Ваарлаам Пустынник, 
который изображен в подряснике коричневого цвета и темной мантии. В левой 
руке преподобный держит сверкающий драгоценный камень, на который он ука-
зывает пальцем своей правой руки. Указывающий жест говорит о том, что ис-
тинный драгоценный камень есть вера в Господа Иисуса Христа. Именно таковы 
были наставления преподобного Варлаама индийскому царевичу Иоасафу. 

Третья фигура в иконе принадлежит преподобному Варлааму Печерскому. 
Варлаам Печерский представлен в лиловом подряснике, черной мантии и клобуке. 
В правой своей руке преподобный держит раскрытый свиток с цитатой из Еванге-
лия от Иоанна: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). 

Над фигурами трех Варлаамов, в верхней части иконы, в клубящихся се-
рых облаках иконописец изображает Ветхозаветную Троицу, которая представ-
лена на фоне небесного золоченного небосвода. 

Главная идея в иконе, на взгляд автора, это Божественный свет – свет веры, 
который должен служить путеводной нитью в жизни человека. В иконе Божест-
венный свет отображается через материальные символы – будь то свет от горяще-
го ладана, от сияния драгоценного камня, от записанных слов евангелиста Иоанна.  

Иным объединяющим началом служит единый день памяти у всех трех 
представленных святых на иконе – это 19 ноября по старому стилю или 2 де-
кабря по новому стилю. 

Стефан Яворский, являясь идейным автором данной иконы, безусловно, соз-
давал патрональную икону для своего учителя Варлаама Ясинского с особым 
смыслом. Ведь как небесные патроны Варлаама Ясинского, представленные в икон, 
несли свет веры в мир человека на заре христианства, так и Митрополит Киевский 
Галицкий и всея России должен нести свет Божественной веры своей пастве. 

Так, благодаря архивным источникам автору данной статьи удалось уста-
новить период написания иконы «Три Варлаама» – это 1700–1707 годы, а также 
раскрыть ее идейную составляющую. 
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Любківська В.Є. 

 
Роль реставрації в атрибуції творів живопису  
(з колекції Чернівецького художнього музею) 

 
Шанобливе ставлення до своєї культурної спадщини дуже важливе для 

будь-якого свідомого суспільства і є запорукою його розвитку і морального 
здоров’я. Мистецькі твори, в тому числі живопис, є важливою складовою куль-
турної спадщини народу.  

Зберігання творів живопису є надзвичайно серйозним питанням. Відомо, 
що фарбовий шар картин з часом руйнується і тому потребує особливої уваги 
при збереженні, а за необхідності – професійного відновлення, тобто реставра-
ції. Лише таким чином можна донести до майбутніх поколінь надбання попе-
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редніх. Зберігання і показ кращих зразків образотворчого мистецтва є однією з 
основних задач художніх музеїв.  

Чернівецький обласний художній музей – один з наймолодших в Україні, 
заснований в 1988 році. В основу його колекції лягли твори, передані з Черні-
вецького краєзнавчого музею. Поступали до музею також картини з Дирекції 
художніх виставок України, окремі закуповувалися (на початку існування му-
зею) у приватних осіб. Значна частина цих творів потребувала втручання рес-
тавраторів. 

В перші роки функціонування закладу його працівники здійснювали ек-
спедиції в райони області до закритих на той час храмів, де знаходили численні 
твори культового мистецтва (ікони, хоругви). Перш, ніж стати повноцінними 
експонатами, ці речі повинні були пройти серйозну реставрацію. Отже, ство-
рення музейної експозиції напряму залежало від складної роботи реставраторів.  

На початку існування ЧХМ в його штаті ще не було художника-
реставратора. А творів, які потребують втручання фахівців, було дуже багато, 
набагато більше, ніж зараз. Без праці реставраторів неможливо було б створити 
постійно діючу експозицію образотворчого мистецтва. Тому питання реставра-
ції музейних предметів стало чи не найважливішим на порядку денному роботи 
закладу і лишається актуальним донині. Тим більше, під час реставрації часто 
відкривалися відомості про твір і його автора. 

В період підготовки до побудови 1-го розділу постійно діючої експозиції 
образотворчого мистецтва Чернівецького художнього музею відбувалася коло-
сальна робота з відбору творів для відновлення. Прийшлося звертатися до уста-
нов, які могли б виконати реставраційні роботи. Лише пізніше волею випадку 
до музею потрапив кваліфікований художник-реставратор, з 1995 року – рес-
тавратор 1 категорії станкового олійного живопису, який був прийнятий до 
штату закладу. Ним виявився Володимир Миколайович Краснов, уродженець 
Чернівців, який довгий час жив у Харкові, здобув там вищу професійну освіту і 
успішно працював за фахом.  

На етапі, який передував побудові експозиційного розділу «Образотворче 
мистецтво 19 – 1-ї пол. 20 ст.» була відреставрована рекордно велика кількість 
творів живопису. Більшість з них стали і досі є основою музейної експозиції 
образотворчого мистецтва.  

Протоколи реставраційних рад цього періоду багато можуть нам розпо-
вісти про цей складний і цікавий період музейного життя. Мабуть, найгірший 
стан збереження був у творів культового мистецтва, знайдених музейними пра-
цівниками в закритих на той час церквах. Повернення до життя цих предметів, 
особливо ікон, які написані на дереві, є особливо складним процесом і має бути 
темою окремого вивчення.  

В даному дослідженні ми зосередимося на реставрації окремих творів 
світського живопису 19 – поч. 20 ст., насамперед портретного жанру, який 
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складає найвагомішу їх частину, і на ролі реставрації в процесі атрибуції мис-
тецьких творів. 

Значну кількість творів з колекції Чернівецького художнього музею в 
1990-і рр. було відновлено т.зв. будівельно-реставраційною компанією «Украї-
на» (ікони, світський живопис, в тому числі портрети). В числі тих, хто викону-
вав реставрацію – відомий фахівець В.Є. Войнова. 

Вимагали серйозного втручання декілька полотен, які складають особли-
ву цінність для колекції. Частина їх потребували навіть дублювання на нове по-
лотно, наприклад, старовинні «Портрет Досифея» (КВ2446/Ж252), «Портрет 
короля Сигизмунда» (надійшов із львівського історичного музею, КВ420/Ж21), 
що і було виконане з подальшими реставраційними заходами – укріпленням 
шару фарби і грунту, підведенням реставраційного грунту і т.д. Для «Портрету 
Досифея» був виготовлений новий підрамник і згадані роботи в подальшому 
зайняли гідне місце в портретному розділі, який знаходиться в центральному 
вестибюлі будинку на другому поверсі. 

В цей же час ищезгаданою організацією був відреставрований і централь-
ний твір в портретному розділі експозиції – портрет імператора Франца Йосифа 
І в молодому віці. Тоді він проходив за документами як «Парадний портрет» 
роботи художника Лемермайєра (ЧКМ 2528-ІУ-101). Окрім загального ком-
плексу реставраційних заходів портрет, зважаючи на його незадовільний стан 
збереження, був дубльований на полотно і натягнутий на новий підрамник. 
Дивно, але не було конкретної думки щодо зображеної особи, навіть відомий 
краєзнавець І. Снігур виловлював припущення, що це румунський король Мі-
хай І. Пізніше портрет був атрибутований. На початку 2000-х років автор цього 
матеріалу під час перебування в Австрії побачила в музеї історії мистецтв 
(Kunsthistorisches Museum, Wien) парадний портрет імператора в молодому віці, 
який виявився дуже подібним до того, що знаходиться в Чернівецькому худож-
ньому музеї. Портрет є роботою відомого придворного живописця часів прав-
ління Франца Йозефа І. Антона Ейнсле, офіційним зображенням імператора в 
молодому віці. Отже, твір, звичайно, копіювався багатьма художниками по всій 
імперії. Одним з них був Лемермайєр, робота якого представлена в портретно-
му розділі експозиції нашого музею. Правда, копія не є абсолютно відповідною 
оригіналу, на якому дещо відрізняється пейзаж на задньому плані з театром 
військових дій. Але зображення імператора ідентичне. Підтвердженням того, 
що на портреті саме імператор, є також інші знайдені нами портрети кайзера в 
молодому віці, а також гравюри із його зображенням, репродуковані в книжках. 
Таким чином, була зроблена атрибуція портрету. І цьому дуже допомогла рес-
таврація.  

Влітку 1995 року в роботі реставраційної ради музею перший раз взяв 
участь вищезгаданий Володимир Миколайович Краснов, уродженець Чернівців 
(1950), випускник Харківського художньо-промислового інституту (1984), 
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1987-1990 – реставратор станкового олійного і темперного живопису Харківсь-
кого художнього музею, з 1994 – член Національної Спілки художників Украї-
ни. З 1990 по 1998 р. – зав. кафедрою творів мистецтва, член вченої ради та 
викладач Харківського художньо-промислового інституту. З 1995 р. почалася 
співпраця В. Краснова з художнім музеєм його рідного міста. А згодом він пе-
реїхав до Чернівців і з 2003 року працює в штаті музею, очолюючи науково-
реставраційний відділ. За роки співпраці з музеєм і роботи в ньому реставрато-
ром відновлено сотні живописних творів різної складності.  

В серпні 1995 року В. Краснову для реставрації були передані 4 твори 
живопису, в тому числі 2 портрети : 

1. Чоловічий портрет. Автор невідомий, 1 пол. 19 ст. КВ 3959/Ж531 п., о.  
2. Жіночий портрет. Автор невідомий. 1 пол. 19 ст. КВ3960/Ж532, п.,о. 
Обидва твори мали на поверхні подряпини, осипи шар фарби, втрати, 

вм’ятини, забруднення. Завдання для реставрації було досить стандартним: за-
кріпити шар фарби і ґрунт, підвести реставраційний ґрунт в місцях втрат, зняти 
забруднення з лицьового боку. Це було успішно виконано і в кінці місяця від-
новлені роботи були повернуті, а згодом включені до експозиції. За стилістич-
ною манерою, характером одягу і типом зачісок портретованих їх можна з 
впевненістю віднести до 1 половини 19 ст. Твори, які, вірогідно, є парними, бу-
ли знайдені в церкві с. Брусниця Кіцманського району, отже, можна припусти-
ти, що це портрети місцевого поміщика з дружиною.  

В вересні 1995 року на реставрацію був виданий твір, який проходив за 
документами як портрет хірурга Філіппова роботи невідомого на той час автора 
(КВ 1895/Ж202). Виходячи з його стану (значне загальне забруднення, кракелюр, 
осипи шару фарби і грунту по всій поверхні) необхідно було виконати наступні 
реставраційні заходи: закріпити шар фарби і ґрунт, підвести реставраційний 
ґрунт в місцях втрат, зняти забруднення, вкрити твір лаком, тонувати під загаль-
не тло, очистити зворотний бік, що і було виконано реставратором.  

Історія твору на цьому не закінчилася. Після пошукової роботи, здійсне-
ної науковим співробітником відділу образотворчого мистецтва М. Ільків в 
2011 р. він разом з 5-ма іншими портретами знайшов свого автора і нову назву. 
Це робота відомого буковинського маляра 2-ї пол. 19 ст. Е. Бучевського – порт-
рет священика Епіфанія Бачинського [1, с. 182]. 

Але повернемося до періоду підготовки до побудови постійно діючої ек-
спозиції. Восени 1995 р. Краснову В. М. було видана значна кількість творів 
живопису для реставрації різного ступеню складності. Серед них хочеться зу-
пинитися на наступних роботах: 

1. Невідомий автор. Портрет офіцера (КВ422/Ж23). Твір мав значне за-
бруднення, численні подряпини, прориви по всій поверхні, кутовий прорив 
праворуч унизу, кракелюр з піднятими краями по всій поверхні, численні осипи 
шару фарби, особливо по краях. Реставратором були зведені прориви, закріпле-
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ний шар фарби і грунт, укладений кракелюр, дубльовані кромки, підведений 
реставраційний ґрунт в місцях втрат. Твір був очищений від бруду, покритий 
лаком. Відбулося відновлення шару живопису в місцях втрат і робота була на-
тягнута на новий підрамник. Набагато пізніше, вже в середині 2000-х, після до-
сліджень твір був атрибутований як автопортрет австрійського художника 
початку 20 ст. А. Файстауера. 

2. Ротт А. «Портрет чоловіка». (КВ2439/Ж245). Загальне забруднення, 
деформація полотна, кракелюр, потертості, втрати шару фарби по краях. Був 
закріплений шар фарби і ґрунт, підведений ґрунт в місцях втрат. Згодом, на по-
чатку 2000-х, твір був атрибутований. Виявилося, що це портрет найвідомішого 
бургомістра Чернівців Антона Кохановського. 

Як бачимо з окремих прикладів, реставраційні заходи вертають творам 
початковий вигляд, що часто сприяє встановленню зображеної особи, якщо 
йдеться про портрет. Крім того, під час розчищення твору і відновлення шару 
фарби нерідко відкриваються авторські підписи і назви творів. Це допомагає 
дослідникам в атрибуції творів, у встановленні їх назв і авторів, а також у дату-
ванні.  

Подібні результати досліджень є надзвичайно цінними для музейної ро-
боти і часто стають можливими лише завдяки якісній реставрації живопису.  
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Співпраця Національного Києво-Печерського  
історико-культурного заповідника та Національного  
науково-дослідного реставраційного центру України  

у справі збереження культурної спадщини 
 
Одним із головним завданням збереження фондової колекції є створення 

умов, що забезпечують фізичне збереження музейних предметів, їх консервація 
і реставрація, дослідження та популяризація. Зберігач, який контролює темпе-
ратурно-вологісний, світловий та біологічний режим зберігання, вже здійснює 
певну консервацію пам’яток. Та іноді цих заходів недостатньо. Стан музейного 
предмету потребує відповідних консерваційно-реставраційних заходів. 

Фондові колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника багатогранні за своїм складом, історичним і художнім значенням. 
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В музейному зібранні – твори живопису і графіки, художній метал і скульптура, 
тканини і стародруки, архівні документи і фотографії, археологічні знахідки – 
понад 70 тисяч пам‘яток різного часу, починаючи з ХІ століття і до сьогодення. 

Ще з часів свого заснування Заповідник приділяв увагу збереженню 
пам’яток фондової збірки. Ще в 1920-1930-ті роки, створення першої в Україні 
реставраційної майстерні відбулося саме в Києво-Печерському заповіднику, в 
якій працював відомий український реставратор, знавець давніх художніх тех-
нік Микола Іванович Касперович (1885-1938 рр.).[ 1, с. 48-71]  

З того часу, сотні музейних предметів з фондових колекцій Заповідника 
пройшли реставрацію та консервацію. Києво-Печерський заповідник завжди 
співпрацював з багатьма установами, що проводили консерваційно-реставраційні 
заходи. 

Національний науково-дослідницький реставраційний центр України – 
найстаріший у державі спеціалізований науково-дослідний заклад культури, 
головний центр з підготовки фахівців різного напрямку в питаннях реставрації, 
діяльність якого спрямована на дослідження, збереження, консервацію та рес-
таврацію пам’яток Музейного фонду України. Співпраця Києво-Печерського 
заповідника з цією установою триває вже понад 40 років.  

За архівними документами відділу науково-фондової роботи Києво-
Печерського заповідника, в 1975 році, на реставрацію до Державних науково-
дослідницьких реставраційних майстерень України (в той час Національний 
науково-дослідний реставраційний центр мав таку назву) надійшов рукопис 
«Євангеліє-Апракос» ІХ-Х ст. Візантія (?) на 4-х пергаментних аркушах [2, 8] 
[3] [4]. Ще у 1870-х роках ця пам’ятка була подарована архімандритом Антоні-
ном (Капустіним) Київському Церковно-археологічному музею, а з 1920-х ро-
ків перебуває в колекції Заповідника. В акті стану збереження пам’ятки від 
28.05.1975 р. за підписом зав. відділом реставрації книги ДНДРМ Яценко Г.С. 
зазначено: «Листы сильно загрязнены, с затеками. Повсеместная деформация. В 
листах 2,3,4 на тексте имеются прорывы с утратами. По внешней стороне лис-
тов углы срезаны с частичным текстом и внутренние углы срезаны по полям 
без текста. На 3,4 имеются белесые пятна. Указанные пергаментные листы 
(4 шт.) нуждаются в срочной квалификационной реставрации» [2, 10] 

Саме ті речі, які потребували особливого підходу до процесу реставрації, 
потрапляли до рук фахівців Реставраційного центру. Так, рукописна книга 
" Апокаліпсис"  ХVШ ст. [6], та три аркуші з рукописної книги «Псалтир тол-
ковий». 1614 р. (Василь Попович) [7], надійшли в реставрацію вже 1977 році. 
[5, 21] Вже пізніше, в 1991 році цей «Псалтир толковий» був відреставрований 
фахівцем відділу реставрації Заповідника Кацимон О.М. [16, 9] 

1977 року до Реставраційного центру надійшли дві ікони з фондових ко-
лекцій Заповідника – ікона "Спас в силах"  ХVІ ст. [9] (Іл.2) та ікона «В’ їзд до 
Єрусалиму» ХVІІ ст. [10]. Останню реставрував Демидчук І.Ф., на той час за-
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відувач відділу реставрації творів темперного живопису, що очолював з 
1973 р.[8] Впродовж багатьох років реставратори цього закладу продовжували 
реставрувати пам’ятки не тільки фондової збірки живопису, а і портретів, серед 
яких Портрет Вишневецького ХУІІІ ст. [11] [18] 

Так, починаючи з початку 1980-х рр., Державними науково-дослідними 
реставраційними майстернями було відреставровано чимало пам’яток з фондо-
вих колекцій Заповідника. Серед них колекції стародруків, рукописних мате-
ріалів та архівних документів, гравюр і планів тощо. Особливу увагу заслуговує 
реставрація книги «Требник» Петра Могили 1646 р. [11, 152] [12]. Уривок із 
першого та другого снів Василія Великого ХV ст. (1 аркуш) [17] також є 
предметом уваги дослідників з реставрації. [11] (іл.1) 

Необхідно зазначити, що один із унікальних експонатів єгипетських ста-
рожитностей з колекції археології Заповідника, також був на дослідженні та 
реставрації в Реставраційному центрі. [11, 85]. Кришку давньоєгипетського 
саркофагу ІХ ст. до н.е. [13] реставрував реставратор С. Кулаков. [14] [15]  

Багато пам’яток церковного шитва та вишивки проходили консерваційно-
реставраційні заходи в ДНДРМ. Переважна більшість ХVІІ – ХVІІІ ст., серед 
яких фелоні, покрівці, палиці, єпитрахилі залотної парчі, оксамиту та шовку. 

На початку 1990-х років реставратор Горишняк Г.К. (нині це реставратор 
вищої категорії) продовжила традицію реставрації між двома провідними закла-
дами культури. Нею було відреставровано лист С. Яворського Петру І. 1707 р. [19] 
[20] та багато інших унікальних пам’яток не тільки з фондової збірки Заповідника, 
а і з різних музейних колекцій України. І сьогодні цей Фахівець з великої букви 
займає почесне місце серед інших шанобливих фахівців реставраційної справи, які 
понад 40 років провели велику роботу по збереженню культурного надбання, що 
дало можливість протягом цього часу демонструвати найцінніші пам‘ятки історії 
та культури в різних експозиціях на території України і по за її межами.  
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Уточнення атрибуції мідного іконостасу  
церкви Різдва Христова Дальніх печер Києво-Печерської лаври  

за результатами проведеної реставрації 
 
Мідні храмові іконостаси є досить рідкісним та недослідженим явищем. 

Зазвичай металеві іконостаси влаштовувалися в підземних храмах, як більш 
довговічна альтернатива дерев'яним, які швидко руйнувалися в умовах печер-
ного клімату. 

Одна з перших згадок про використання міді для створення іконостасу 
відноситься до 1682 року: мідний карбований іконостас був створений в церкві 
Розп'яття Теремного палацу Московського Кремля [1, с.59]. Також відомий ча-
стково збережений іконостас підземної церкви святих Константина і Єлени в 
Новоєрусалимському монастирі, який був влаштований з карбованих мідних 
пластин на металевому каркасі на кошти А.Г. Розумовського в 1754 році. В ос-
новному, згадки про мідні іконостаси зустрічаються в архівних джерелах, і 
прийнято вважати, що не збереглося «единого комплекса ... храмового интерье-
ра з живописью на металле» [2, с.148]. Попри таке переконання, існує значна 
кількість як окремих ікон на мідних основах, так і цілих комплексів [3, с.13].  

В Києво-Печерській лаврі в період з 60-х років XVIII до 20-х років XIX ст. 
в печерних храмах було влаштовано 6 мідних позолочених іконостасів, 5 з яких 
збереглися до теперішнього часу [4, с.322; 5, с.124; 6, с.132; 7]. 

У 2013-14 рр. нам випала унікальна можливість дослідити оригінальний 
металевий іконостас печерної церкви Різдва Христового в Дальніх печерах 
Києво-Печерської Лаври не тільки візуально, але і вивчити його конструктивні 
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та технологічні особливості в процесі комплексної реставрації пам'ятника. 
Реставрація іконостасу, включаючи повний демонтаж і монтаж конструкції, 
здійснена реставраторами живопису і металу відділу Наукової реставрації та 
консервації рухомих пам'яток НКПІКЗ (Національний Києво-Печерський 
історико-культурний заповідник) під керівництвом С.В. Гаги-Шереметьєвої 
[8, с.16, 122; 9, с.202; 10,с.60]. 

Іконостас мідний двох'ярусний, розміром 257х337см., прямокутної форми 
з пологим арочним завершенням (іл. 1). Площа його стіни має плавний 
хвилеподібний вигин по горизонталі. За архітектурною будовою іконостас 
церкви Різдва Христового має рамкову конструкцію і метричну структуру 
[11, с.330; 12, с.633] з декоративним наповненням ордерними елементами і ба-
роково-рокайльним обрамленням. Живописне наповнення іконостасу станов-
лять 14 ікон, виконаних на мідних дошках в техніці олійного живопису. 

Нижній (цокольний) ряд включає 3 ікони з алегоричними пейзажними 
композиціями: «Радуйся, звездо, давающая сонце», «Свет во тьме возсия и тьма 
его нео(бъ)ять», «Радуйся, звездо Иакова, Ва(р)лаамом пророкованная». 

Місцевий ряд складають 4 ікони: «Св. Першомученик архідиякон Сте-
фан» (дияконські врата), «Богородиця з немовлям», «Христос Вседержитель», 
храмова ікона «Різдво Христове». До місцевого ряду також відносяться 4 ме-
дальйона Царських врат, на яких зображені святі Євангелісти Матфей, Лука, 
Іоан, Марк. На двох іконах місцевого ряду іконостасу є написи з датуванням. 

Верхній ярус є об'єднаним пророчим і апостольським, і вміщує 3 ікони. 
По центру над Царськими вратами ікона «Трійця Новозавітна», з боків – ікони 
«Лик святих апостолів» і «Лик святих пророків», на яких святі представлені 
майже в повний зріст, розгорнутими до центру іконостасу. 

Структуру іконостасної стіни формують вертикальні пілястри з 
капітелями та горизонтальні профільовані карнизи. Елементи, що імітують ко-
лони, візуально розділяють ікони і підтримують карниз, функціонально – при-
ховують несучі стійки каркаса. 

Царські врата, двохстулкові мідні ажурні, з завершенням у вигляді сонця, 
мають 4 накладних мідних медальйони з живописом. Сєнь Царських врат 
складається з гладкого посрібленого фону і накладної ажурної трилопатевої ар-
ки з рослинно-рокайльним візерунком, що символізує дорогоцінний покров. 
Аналогічними обрамленнями увінчані ікони місцевого ряду і дияконські врата.  

Попри цілісний вигляд, іконостас є складною наборною конструкцією, 
що складається з трьох горизонтальних рядів ікон, Царських і дияконських 
врат, металевих конструктивних і декоративних елементів (близько 115 оди-
ниць). Несучою основою іконостасу є кований залізний каркас, до якого за до-
помогою гвинтових з'єднань кріпляться ікони і накладки. 

При виготовленні металевого оздоблення іконостасу використані техніки 
кування, лиття, згинання, пайки, шліфування, полірування, площинного карбу-
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вання. Ажурні елементи виконані в техніці просічного об'ємного карбування. 
Більшість деталей декору і Царські врата позолочені амальгамним способом. 
Сріблення використано на гладких пластинах фону і литих бронзових капітелях. 

Необхідно відзначити, що технологічні прийоми, стандартні для 
ювелірних технік, використані в даному випадку для створення монументальної 
споруди. Виготовляли мідне оздоблення іконостасів майстри срібної справи, що 
підтверджується згадками в архівних джерелах[4, с.323; 13, с.8].  

Дані про історію створення іконостасу церкви Різдва Христового дуже 
нечисленні. З архівних джерел, опублікованих в роботі Я.В. Литвиненко [4, с.320], 
відомо про час створення іконостасу – 1801-1802 рр., а також про кількість 
виділеної на його створення «лаврської міді» (близько 12 пудів). Проведені в 
процесі реставрації дослідження технологічних і стилістичних особливостей 
пам'ятника дозволили розширити і доповнити ці відомості. 

Під час реставрації встановлено, що сумарна вага елементів іконостасу 
перевершує кількість міді (близько 196 кг), отриманої на його виготовлення. На 
нашу думку, це може бути свідченням перенесення частини елементів з більш 
раннього іконостасу. Наприклад, з архівних даних відомо, що в попередньому 
іконостасі цієї церкви існували мідні карбовані Царські врата, покриті сусаль-
ним золотом (фіксуються з 1767 р.) [4, с.321]. Стилістика карбування Царських 
врат, побудова і характер виконання їх декору тяжіють до пам'ятників 
українського сріблярства останньої третині XVIII ст. При цьому карбовані 
ажурні завершення, незважаючи на подібність у малюнку орнаменту до Царсь-
ких врат, відрізняються прийомами розробки поверхні і виконані явно іншим 
майстром. 

Проведено попереднє дослідження складу металу основи деталей іконостаса 
методом рентгенофлуоресцентного аналізу (виконаний в Бюро науково-технічної 
експертизи «АРТ-ЛАБ» к. х. н. Андріановою А.Б.), за результатами якого встановле-
но, що для їх виготовлення використовувалася практично чиста мідь (99,4-99,8%). 
Домішки свинцю і заліза в кількості 0,2-0,6% можна вважати природними компонен-
тами сировини. Склад міді основ ікон відрізняється вмістом домішок – до 2%. 

Основи ікон, різних форм, виготовлені з мідних листів товщиною близько 
0,1см., з'єднаних «в замок» (максимальний розмір окремого листа складає 
65х70см.). 

Ґрунти ікон декількох типів. Основна частина ікон – місцевого і верхньо-
го ряду, а також одна ікона Царських врат – мають двошаровий ґрунт: нижній 
тонкий темний олійний, верхній – світлий клейо-крейдяний. Відрізняється 
ґрунт ікон цокольного ряду, де в’язиво – олія і смола, наповнювач – каолін. 
Ґрунт ікон Царських врат – білий крейдяний олійний. Фарбовий шар ікон 
містить пігменти, які мали досить широкий часовий діапазон використання 
(синій пігмент берлінська лазур використовується з другої третини XVIII ст.). 
(Фізико-хімічні дослідження ґрунтів і фарбового шару ікон проведені зав. 
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відділом фізико-хімічних досліджень ННДРЦУ (Національний науково-
дослідний реставраційний центр України) Распопіною В. О.) [9, с.204]. 

Ікони місцевого ряду мають кілька фарбових шарів. У процесі реставрації, 
після зняття шару забруднень і пізніх записів, досліджено нижній шар живопи-
су ікон «Богородиця» і «Вседержитель», видимий в втратах. Виявлено, що 
композиція ікон дещо змінена – проглядають збільшені контури одягу, живо-
писний шар доходить до країв ікон, які в іконостасі закриті накладними план-
ками. Композиція ікони «Різдво Христове» здається стиснутою накладною 
рамою, яка частково закриває фігури волхвів зліва, і зображення корови і 
віслюка (виявлені в процесі реставрації) праворуч. 

Нами проведено дослідження написів з датуванням на двох іконах. Дату-
вання «1802 декаб.» розміщено в нижній частині ікони «Богородиця з немов-
лям» на тлі, праворуч від мафорія Богородиці. Напис церковнослов'янськими 
літерами «≠ АWB» під титлом (1802) розташований в правій нижній частині 
ікони «Різдво Христове» під ногами Марії. Написи нанесені чорною фарбою і 
знаходяться в шарі часткових прописок, які не досягають країв ікони. За ре-
зультатами проведеного мікроскопічного дослідження встановлено, що 
зазначені написи відноситься до шару живопису, відкритого від записів під час 
реставрації. Нижче відкритого шару знаходиться шар живопису іншого кольо-
ру, що відноситься до більш раннього часу. 

Ікони верхнього ярусу складної форми, загальним верхнім контуром повто-
рюють форму склепіння храму. На іконі «Лик св. Апостолів» при видаленні гру-
бих записів в місцях втрат фарбового шару відкрито два лики первісного 
живописного шару. Дослідження ікони в інфрачервоних (ІЧ) променях виявило 
нижній шар живопису зі зміненою композицією і більшими фігурами, згодом ча-
стково прихованими накладними золоченими рамками. У нижньому шарі живо-
пису, видимому в втратах, спостерігається інша манера виконання ликів і більш 
стримана колористична гама [14, с.254]. Іконопис нижнього шару стилістично 
тяжіє до пам'ятників лаврського живопису другої половини ХVIII століття. 

На іконі «Лик св. пророків» ІЧ-дослідження, проведене після зняття запи-
су з фону, також дозволило частково побачити нижній шар живопису зі 
зміненою композицією і більшими фігурами пророків. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що ікони місцевого і 
верхнього рядів іконостасу мають кілька шарів живопису і однаковий склад 
ґрунту. Із загальної комплексу виділяються ікони цокольного ряду, які мають 
відмінний від інших ікон іконостасу склад ґрунту і спрощений рівень виконання 
живопису. Також окрему групу становлять 4 медальйона, які відрізняються 
технологією підготовки поверхні основи, складом ґрунту і ймовірно створювалися 
одночасно з виконанням Царських врат. Всі ікони мають багатошарову структуру 
і численні записи, часткові і суцільні, які відображають довгу історію поновлений 
живопису, що характерно для багатьох лаврських печерних ікон на металі. 
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Важливою атрибуційною ознакою є клеймо, виявлене на мідній основі 
ікони «Лик святих пророків» в місці втрати живопису. Клеймо в круглому щит-
ку у вигляді рельєфної монограми, що включає букви М і А, ймовірно, є знаком 
майстра-виробника листів. Стилістично клеймо подібне до західноєвропейських 
зразків другої половини XVIII ст., але відповідного аналога нами поки не знай-
дено. З архівних джерел відомо, що в 1760 р. Лавра закуповувала мідь з заводів 
І.Б. Твердишева в «четырехугольных аршинных (близько 72 см.) листах» у 
московського купця Михайла Артемьєва (1724-1773 рр.) [15, с.134; 16, с. 669]. 
Відмінності у складі металу та можлива належність клейма вищезгаданому 
власнику фабрики мідних гравійованих картинок М. Артемьєву, підтверджує 
наше припущення, про те, що листова мідь для основ ікон має більш раннє по-
ходження, ніж мідь «тіла» іконостасу.  

На підставі результатів досліджень можемо стверджувати, що дати на 
іконах, підтверджені архівними даними про створення іконостасу в 1801-
1802гг. [17] , безсумнівно, свідчать про час створення основного масиву «тіла» 
іконостасу та пов'язані з майже повним переписуванням окремих ікон. Ми 
припускаємо, що ікони місцевого і верхнього рядів більш ранні, ніж загальне 
датування іконостасу. Ймовірно, ці ікони походять з попереднього іконостасу 
цієї церкви – другої половини XVIII ст., і були переписані без зміни сюжетів, але 
зі зменшенням розмірів іконних композицій, при створенні нового металевого 
вбрання іконостасу у 1802 році. Також, з попереднього іконостасу, імовірно, 
перенесені карбовані Царські врата з живописними медальйонами на них.  

Незважаючи на різний час виготовлення окремих елементів і іконописного 
наповнення, розглянутий пам'ятник здобув художню виразність після створен-
ня металевого убору і став цілісним ансамблем на початку XIX ст. 

Представлений іконостас Церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-
Печерської Лаври є репрезентативним пам'ятником українського іконопису і 
сріблярства кінця XVIII  – початку XIX ст. Результати його досліджень можуть 
служити базою при вивченні нечисленних збережених мідних іконостасів. 
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Дослідження браслета – обруча з черневим орнаментом  
 
У даному повідомленні викладені результати дослідження двостулкового 

браслета – обруча з черневим зображенням у вигляді переплетених гілок лози. 
Такими браслетами жінки перехоплювали довгі рукави одягу, який носили на 
язичницькі аграрні свята – русалії. Орнамент на таких браслетах мав ритуальне 
призначення, символізуючи родючість матері-землі.  

На сьогодні є відомості про те, що знайдено біля 50 подібних браслетів-
обручів. Особливу зацікавленість дослідників викликає повний опис браслету, 
бо в усіх попередніх публікаціях була представлена тільки одна з двох його 
стулок. 
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Місце знахідки досліджуваного двостулкового браслета – обруча невідо-
ме. На даний час він зберігається у приватній колекції. Виготовлений зі срібла. 
Стулки декоровані черневим орнаментом. Чернь збереглася добре.  

При візуальному огляді визначено: 
1. Браслет одноярусний; 
2. Складається з двох нешироких стулок, з’єднаних рифленими шарні-

рами з рухомими стрижнями. Ширина стулок 3,4 сантиметра; 
3. Діаметр браслета у з'єднаному положенні 6,5 сантиметра; 
4. На стулки по краях напаяно валики зі срібного дроту; 
5. Аналогічним валиком, але рубленим під зернь, оформлено прямо-

кутні рамки; 
6. Фон стулок між валиками золочений; 
7. В рамки вміщено плетені композиції, виконані черню на спеціально 

підготовленому різцем світлому тлі; 
8. Плетені композиції рослинно-геометричного орнаменту двох видів 

взято у прямокутні рамки з черні і рельєфні рамки псевдо-скані (найтоншого 
витого дроту із срібла); 

9. Центральну прямокутну частину браслету заповнено черневим зоб-
раженням переплетених пагонів лози; 

10.  Зображення у вигляді переплетеної лози заповнено подвійною чер-
невою лінією на срібному тлі. 

Виконання орнаменту лози, який переплітається подвійною гравірованою 
лінією, заповненою черню створює ілюзію широкої черневої лінії на срібному 
тлі. Майстер використав цей прийом виходячи зі своєї професійної підготовки, 
він не мав навичок нанесення широких черневих смуг. Крім того, виконати ву-
зьку гравіровану лінію та заповнити цю лінію черню технічно значно простіше, 
ніж підготувати лоток для накладення черні, що нагадує широку черневу лінію. 
Це свідчить про те, що майстер, який виготовив цей браслет, мав значний до-
свід стосовно виготовлення виробів з черню, але деякі технологічні секрети ви-
готовлення виробів йому були невідомі. Можна припустити, що майстер, який 
виготовив даний браслет, не міг працювати у великокнязівських київських май-
стернях, інакше б він досконало володів всіма технологічними прийомами. 
Браслет виготовлений з високою майстерністю. Отже, можна стверджувати що 
майстер, який виготовив браслет, працював в одному з відомих центрів вироб-
ництва черневих виробів.  

Двостулковий браслет виготовлений ручною виколоткою. Аналогічна 
технологія виготовлення наприкінці XII століття повсюди була замінена тис-
ненням, як більш дешевою та доступною технологією виготовлення браслетів.  

У відомих центрах виробництва черневих виробів нові технології освою-
валися раніше. Браслет, який ми досліджуємо, був виготовлений саме в одному 
з таких відомих центрів. Завдяки цьому, можна визначити, що цей браслет ви-
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готовлений не пізніше середини XII століття. Подібні двоярусні браслети слід 
розглядати як спрощений регіональний варіант двоярусних русальних брасле-
тів. Майстри регіональних майстерень виготовляли одноярусні браслети взяв-
ши за зразок нижній ярус класичних русальних браслетів, де цей ярус був 
значно простішим у технічному виконанні. 

Наруч нагадує браслет із скарбу 1893 року, знайденого в Києві на ро-
зі вулиць Стрітенської і Володимирської. За визначенням дослідниці 
Г.Ф. Корзухіної скарб 1893 р. відноситься до останньої чверті XII ст., і має такі 
характерні ознаки як: ручна виколотка, накладні рельєфні валики, золотіння. 
Проте, датувати браслет – обруч кінцем XII століття, як датується скарб 1893 
року, буде невірно. Технологію ручної виколотки, як наголошувалося вище, у 
відомих центрах виробництва в цей час вже не використовували. Тож, можна 
припустити, що двостулковий браслет – обруч з черневим орнаментом у вигля-
ді переплетених гілок лози, був виготовлений висококваліфікованим майстром, 
який працював в одному із регіональних центрів черневого виробництва. Ця 
регіональна майстерня знаходилася під великим впливом київської великокня-
зівської майстерні. 

Висновок 
Двостулковий браслет – обруч був виготовлений в середині XII століття. 

Вірогідно, що місцем виготовлення слід вважати чернігівські князівські май-
стерні. 

 

 
 

Двостулковий браслет – обруч з черневим орнаментом у вигляді  
переплетених гілок лози, середина XII століття 
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Митківська Т.І., Регеда Л.В. 
 

Мікологічна експертиза деяких творів іконопису з фондів  
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 

 
Багаторічні обстеження фондів свідчать: не інфікованих музейних предме-

тів практично не існує, а здатність мікроорганізмів поширюватися аерофільним 
шляхом сприяє постійній контамінації пам’яток. Проте виявлення життєздатних 
мікроміцетів на музейних предметах не завжди свідчить про їхню участь у руй-
нівних процесах. При оцінюванні виділеної культури гриба мікологи мають ура-
ховувати швидкість ростових процесів, терміни формування спороношенння, 
ступінь колонізації субстрату, фізіолого-екологічну характеристику, а також кіль-
кість інформації про його деструктивні властивості [1,5]. 

Перше мікологічне обстеження творів іконопису (які на той час зберіга-
лися у фондосховищі корпусу №25) було проведено у 2011 році. З обстежених 
ікон виділено 27 видів мікроміцетів, домінували Cladosporium cladosporioides, 
Penicillium simplicissimum, Chrysonilia sitophila,бактерії [4]. 

У 2016-2017 рр. нами здійснено мікологічну експертизу 16 ікон XVIII-
XIX cт., які були перенесені з корпусу №25 у інші фондосховища заповідника. 
Основні ушкодження, з яких відбирали проби, – втрати фарбового шару, левка-
су та основи; побіління лакової плівки, нальоти, пилове забруднення. 

Виділення мікроміцетів та їх ідентифікацію проводили методами, загаль-
ноприйнятими в експериментальній та прикладній мікології [3] та адаптовани-
ми до творів мистецтва [1]. 

У результаті мікологічного аналізу було ідентифіковано 22 види мікромі-
цетів, виявлено Mycelia sterilia та бактерії (таблиця 1). За кількістю видів домі-
нували роди Penicillium (8 видів) та Aspergillus (7 видів), рід Alternaria був 
представлений 2 видами, інші – 1 видом. У 90% проб гриби розвивались в 
асоціаціях з бактеріями. 

Таблиця 1 
Результати мікологічної експертизи творів іконопису 

 
1. Ікона «Чотиричастна», КПЛ-ДФ-251 

Без видимих пошкоджень, кон-
троль 

117і 
(тампон) 

Aspergillus awamori – 20к 
Mucorales – 1к 

Втрати фарбового шару, лівий 
нижній кут 

118і (мф) 1.,2.,3.Aspergillus niger – 87к 
1.Бактерії – 2к 

Втрати полотна, лівий верхній кут  119і (мф) 1.,2. Бактерії – 2к 
3. Бактерії – 4к 

Запиленість, зворот (центральна 
частина) 

120і 
(тампон) 

Aspergillus niger – 3к 
Penicillium citrinum – 2к 

Світлий наліт на нижньому торці 121і (мф) 1.Aspergillus foetidus – 9к 
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2. Фрагмент ікони із зображенням Бога Саваофа, КПЛ-Ж-НВФ-593 
Без видимих пошкоджень, запиле-
ність, праворуч від зображення лику  

122і/м 
(тампон) 

Aspergillus foetidus – 60к 

Втрати фарбового шару, нижня 
частина 

123і/м (мф)  "0" 

Зворот, запиленість 124і/м 
(тампон) 

Aspergillus awamori – 10 к 
Бактерії – 11к 

Руді крапочки на звороті 125і/м (мф)  "0" 
Світлуватий наліт, зворот, право-
руч 

126і/м (мф) 1. Aspergillus awamori – 1к 
2. Aspergillus ochraceus – 1к 
3.Penicillium simplicissimum–
1к 
4. Бактерія – 1 к 

Там само 127і/м 
(тампон) 

Aspergillus foetidus – 1к 
Cladosporium 
cladosporioides–1к 
Бактерії – 2к 

3. Ікона «Ісус Христос Вседержитель», КПЛ-Ж-698 
Забруднення фарбового шару 133і 

(тампон) 
Aspergillus awamori – 2к 
Cladosporium 
cladosporioides- 1к 
Rhizopus artocarpi – 1к 

Зздуття фарбового шару, цен-
тральна частина 

134і (мф)  Penicillium cyclopium – 15к 
(на середовищі, на 
мікрофрагментах «0») 

Втрати фарбового шару з левка-
сом, нижній торець 

135і (мф) 1. Aspergillus awamori – 10к 
2. Бактерії – 4к  

4. «Богоматір з немовлям, КПЛ-Ж-171 
Точкові побіління, низ, права час-
тина 

128і/м (мф) "0" 

Без видимих пошкоджень, лик 129і/м (тампон) "0" 
Посіріння в нижній частині 130і/м (тампон) Mortierella isabelina – 1 к 
Запиленість, нижня частина 131і/м (тампон) Aspergillus niger – 5к 
Фрагмент паперу з описом, зворот 132і/м (мф) 1.Aspergillus niger – 5к 

2.Penicillium citrinum – 10к 
3.Бактерія – 1к 

5. Ікона двостороння «Богоматір з немовлям» та «Святий Михаїл», КПЛ-Ж-
1280 

Втрати фарбового шару («Богома-
тір з немовлям») 

26м (мф) «0» 

Загальне забруднення («Богоматір 
з немовлям») 

27м 
(тампон) 

Mycelia sterilia white – 1к 
Chaetomidium fimeti – 1к  

Втрати фарбового шару («Святий 
Михаїл») 

28м (мф) «0» 

Забруднення, малярська площина 
(«Святий Михаїл») 

29м (тампон) «0» 

Полотно  30тк (м) (мф) «0» 



 179

6. Ікона двостороння «Преподобний Сергій Радонєжский», КПЛ-Ж-НДФ-63 
Забруднення (темна фарба, одяг) 31м (тампон)  Бактерії – 9к 
Втрати фарбового шару з левкасом 
(нижній правий кут) 

32м (мф) 1. Бактерія – 1к 

Загальне забруднення (тло, більш 
рання сторона ікони) 

33м 
(тампон) 

1. Aspergillus niger – 1к 
Бактерія – 1к 

Мікрофрагменти забруднень (у 
центрі) 

34м (тампон) «0» 

Втрати деревини (верхня частина) 35м (мф) 1. Бактерія – 1к 
7. Ікона «Богоматір з немовлям», КПЛ-Ж-2069 

Втрати фарбового шару з левкасом 36м (мф) 1. Aspergillus flavus – 1к 
2. Penicillium cyclopium – 
1к 
3. Mycelia sterilia white – 
30к 

Поверхневе забруднення 37м 
(тампон) 

1. Aspergillus sp. – 1к 
2. Chaetomidium fimeti – 
1к 
3. Mycelia sterilia – 6к 

Мікрофрагменти профзаклейки 38м (мф) 1. Aspergillus penicil-
loides – 1к 
2. Бактерія – 1к 

Білуватий наліт на торці 39м (мф) «0» 
8. Ікона двочасна «Бог Саваоф» та «Адам і Єва», КПЛ-Ж-1885 

Втрати фарбового шару з левкасом 
(«Бог Саваоф») 

40м (мф) 1.Alternaria longipes – 1к  
2.Aspergillus awamori – 1к 
3.Бактерії – 2к 

Загальне забруднення («Бог Сава-
оф») 

41м 
(тампон) 

Aspergillus sp.– 18к  
 Mycelia sterilia yellow – 1к 

Загальне забруднення («Адам і 
Єва») 

42м 
(тампон) 

Chaetomium fimeti – 1к 
Penicillium thomii – 1к 
Mycelia sterilia grey – 1к 

Сіруватий наліт у нижній частині 
(«Адам і Єва») 

43м 
(тампон)  

Chaetomidium fimeti – 1к 
 

Там само 44м (уколи) 1. Бактерії – 3к 
9. Ікона «Микола Чудотворець», КПЛ-Ж- НДФ-424 

Загальне забруднення (лицева сто-
рона) 

45м 
(тампон) 

1.  Alternaria alternata – 
1к 
2.  Penicillium camamber-
tii – 1к 
3.  Penicillium phoenicum 
– 1к 

Світлий наліт на тильній стороні 46м (уколи) 1. Бактерії – 3к 
Там само 47м (тампон) Aspergillus awamori – 1к 

10. Ікона «Розп’яття», КПЛ-Ж-1371 
Поверхневе забруднення (цен-
тральна частина) 

70і 
(тампон) 

Mycelia sterilia – 1к 
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Поверхневе забруднення (лівий 
верхній і правий нижній кути) 

71і 
(тампони) 

«0» 

11. Ікона «Св. Микола Чудотворець», КПЛ-Ж-1223 
Загальне забруднення (права верх-
ня чверть) 

72і 
(тампон) 

4. Penicillium decumbens 
– 1к 

Втрати фарбового шару 73і (мф) «0» 
Втрати золочення 74і (мф) «0» 

12. Ікона «Св. Варвара», КПЛ-Ж-1566 
Втрати дерева зі звороту  75д (мф) 5. 1. Бактерії – 11к  
Поверхневе забруднення (частина, 
залита клеєм) 

76і 
(тампон) 

«0» 

13. Ікона «Різдво Христове», КПЛ-Ж-НДФ-34 
Втрати фарбового шару 77і (мф) 1. Mycelia sterilia – 1к 
Втрати левкасу 78і (уколи) 1. Penicillium decumbens – 1к 
Поверхневе забруднення (лицева 
сторона) 

79і 
(тампон) 

 Acremonium strictum – 1к 

Втрати деревини, зворот 80д (мф) 1. Бактерії – 2к 
Сірий наліт під шпугою,зворот 81і (мф) 1. Бактерії –1к 

14. Ікона «Воскресіння», КПЛ-Ж-НДФ-179 
Втрати фарбового шару з левкасом 
(верхня частина) 

82і 
(уколи)  

6.  «0» 

Загальне забруднення 83і (тампон)  Penicillium pinophilum – 1к 
Втрати фарбового шару 84і (мф) «0» 

15. Ікона «Христос Вседержитель», КПЛ-Ж-НДФ-192 
Втрати фарбового шару (світла 
фарба на книзі) 

85і 
(уколи)  

7.  «0» 

Втрати до дерева (ліворуч лика) 86і (мф) «0» 
Загальне забруднення (одяг, нижня 
ліва чверть) 

87і 
(тампон)  

 «0» 

16. Ікона «Благовіщення», КПЛЖ-НДФ-188 
Поверхневе забруднення (світлі 
плями, верхня частина) 

88і 
(тампон) 

8.  Chaetomidium fimeti – 
1к 
9.  Бактерія – 1к 

Втрати фарбового шару з левкасом 
(до дерева) 

89і (мф) 1. Mycelia sterilia – 1к 
2. Бактерія – 1к 

Поверхневе забруднення  90і (тампон)  «0» 
 
На двох іконах – «Чотиричасна», КПЛ-ДФ-251 та Бог Саваоф, КПЛ-Ж-

НВФ-593, виявлена значна (до 87 колоній з одного пошкодження) кількість 
мікроміцетів, зокрема видів з поліфункціональними властивостями: Aspergillus 
niger, A. flavus, A. foetidus, Penicillium citrinum, які можуть одночасно проявляти 
деструктивну активність щодо матеріалів пам’яток [2] та патогенну щодо лю-
дини [6]. Ці дві ікони необхідно продезінфікувати біоцидними речовинами. 

Мікологічний стан інших 14 ікон на момент обстеження можна вважати 
задовільним. Виявлені види формують мікобіоту грунтового покриву і звичайні 
для повітря та поверхонь різних приміщень. Кількісні показники розвитку мік-
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роорганізмів були не значними: 1-4 колонії по 1-2 уколам чи мікрофрагментам 
(з 5-6 повторів). Дещо більшою була кількість колоній у пробах з пилових забруд-
нень, проте й вона не перевищувала 10-15 КУО (колонієутворювальних одиниць). 
За умови гігієнічного очищення чи застосування у процесі реставрації розчинни-
ків (спирт, пінен) ікони дезінфекції із застосуванням біоцидів не потребують. 

Проте видове різноманіття та ступінь контамінованості пам’ятки – вели-
чини не постійні, про що свідчить відмінність видових складів мікроміцетів при 
обстеженнях 2011 та 2017 рр.: зміна домінант і лише 7 спільних видів. До того 
ж більшість видів грибів завдяки фізіологічним та біохімічним властивостям 
здатні переключати метаболізм і адаптуватися до різноманітних субстратів, що 
за зміни екологічних чи інших умов становить потенційну небезпеку включен-
ня в деструктивні процеси. Запобігти цьому можна лише створенням неком-
фортних умов для розвитку грибів, що досягається нормативними параметрами 
мікроклімату та відповідним санітарним станом приміщень.  
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Евристична модель музейного пошуку в історичному дослідженні 

 
Актуальність теми дослідження. Необхідність удосконалення механіз-

му функціонування музейної галузі в Україні визначається умовами інтеграції в 
європейський і світовий музейний простір, переходом до ринкових відносин. 
Відомо, що функціями музеїв є комплектування першоджерел, наукове доку-
ментування, дослідження й збереження музейних предметів, створення експо-
зицій і виставок, як характерних форм наукової популяризації, науково-
просвітницька та гуманістично-виховна діяльність, які реалізуються через ме-
ханізм музейного наукового пошуку – музейну евристику.  
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Ціль дослідження. У нашій роботі ми уточнимо етапи наукового істо-
ричного дослідження, розглянемо зміст терміну «евристика», розкриємо її цілі 
та задачі, а також надамо авторське уточнене визначення поняття «музейна ев-
ристика», зазначимо переваги «евристичної моделі музейного пошуку» в про-
цесі історичного дослідження. 

Аналіз існуючих досліджень і публікацій. Термін «евристика» походить 
від грецького слова heureka – «знаходжу». Він почав застосовуватися в західно-
європейській історіографії з другої половини ХІХ ст. та включав у себе ряд зав-
дань джерелознавства. Необхідність евристики, її мету та завдання (пошук, 
виявлення і реєстрація джерел) вперше було сформульовано французькими іс-
ториками-медієвістами і джерелознавцями Ш. Ланглуа та Ш. Сеньобосом, а та-
кож німецьким вченим Е.Бернгеймом, який писав, що «мета евристики – 
виявити та взяти на облік все, що може слугувати джерелом» [6].  

Пошук історичних джерел є складовою частиною джерелознавства. Про-
цес пошуку та виявлення історичних джерел безпосередньо залежить від завдань 
джерелознавства, конкретної тематики і визначається практичною потребою та 
завданнями історичного дослідження. Будь-який джерелознавчий пошук має свої 
особливості, зумовлені характером конкретної теми, специфікою джерел, місцем, 
де вони зберігаються, їх публікаціями [7, с. 4]. У ході евристичного етапу джере-
лознавчого дослідження головним є те, що це не рутинна робота, а творчий про-
цес, який володіє великою силою емоційного впливу на дослідника та багато в 
чому зумовлює результати всього дослідження [3]. 

У сучасних дослідженнях термін «евристика» розглядається різноманіт-
но. Її ідентифікують з інформатикою, виділяють у спеціальну історичну дисци-
пліну, називають цим терміном пошуковий етап історичного (джерелознавчого) 
дослідження. Коротко розглянемо кожен з названих поглядів. 

Взаємозв’язок джерелознавчої евристики та інформатики відображає 
процес інтеграції наук. Евристика значно забезпечує інформаційні потреби іс-
торичної науки. Інформатика вивчає теоретичні та прикладні аспекти форму-
вання інформаційної основи природознавства і суспільствознавства. Предметом 
інформатики є аналіз структури і загальних властивостей, закономірностей 
створення, перетворення, передачі й використання інформації. Практичною ме-
тою інформатики є найбільш ефективним чином донести інформацію у всій її 
повноті до потенційного споживача. Проте, задачею інформатики є пошук, ви-
явлення джерел, але не вивчення і оцінка їх інформації [3]. 

Розробка теорії і практики пошуку історичних джерел є задачею джерело-
знавчої евристики як спеціальної історичної дисципліни. Проте рішення еври-
стичних проблем входить в задачі й інших наукових дисциплін, зокрема до 
архівознавства та бібліографії. Ці три евристики мають схожі об’єкти і один 
предмет дослідження. Об’єктами в архівознавчій евристиці є архівні докумен-
ти, у бібліографічній – опубліковані матеріали, у джерелознавчій – будь-які іс-



 183

торичні матеріали не залежно від місця їх зберігання чи оприлюднення. Пред-
метом цих евристик є виявлення будь-яких носіїв інформації та введення їх у 
науковий обіг. Такий підхід дає підстави припустити невиправданість виділен-
ня джерелознавчої евристики в окрему історичну дисципліну [3]. 

Водночас більшість російських істориків термін «евристика» використову-
ють як етап джерелознавчого пошуку, головною метою якого є виявлення джерел, 
створення джерело-інформаційної основи дослідження. У цьому випадку об’єктом 
виступають носії інформації всіх типів (речові, фонічні, письменні, образотворчі 
тощо) і будь-яких видів джерел (законодавчих, діловиробничих, публіцистичних, 
мемуарних, епістолярних тощо). По суті дослідники, опираючись на практику, 
вивчають теоретичні питання евристики, її закономірності, загальні правила, при-
йоми тощо. У джерелознавстві терміном «евристичний» позначають перший, 
пошуковий етап, що є невід’ємною складовою частиною джерелознавчого 
дослідження [3]. У такому значенні термін «евристика» використовували 
І.А. Булигін, Л.М. Пушкарьов, А.П. Пронштейн, Л.Є. Шепельов, В.В. Кабанов, 
В.А. Муравьев та інші [16, с. 14].  

Українська історична наука терміном «евристика» визначає пошук і виявлен-
ня літератури та джерел, що є початковим етапом історичного дослідження [11, с. 
3]. Також цим терміном позначається теорія і методика пошуку, спрямованого на 
досягнення певних наукових знань, встановлення закономірностей і законів [13]. 
Розвитку теорії і методики евристики особливе значення приділили такі вітчизняні 
дослідники, як О.А. Гречихін, Т.В. Добко, М.В. Здобнов, Н.В. Карамишева, М.П. 
Ковальський, М.Ю. Нещерет, Ю.В. Уляницький, О.І. Чорний та ін. [11, с. 3 – 5; 2]. 

Засновник сучасної джерелознавчої наукової школи України, доктор іс-
торичних наук, професор М. П. Ковальський (1929–2006 рр.) термін «евристи-
ка» визначав як «пошук і виявлення літератури та джерел» [11], а також, як 
«частину джерелознавства, яка займається розробкою теорії прийомів і методів 
пошуку історичних джерел…» [10, с. 4–5]. Дослідниця евристики, кандидат фі-
лософських наук, доцент Львівського державного університету ім. Івана Фран-
ка Н. В. Карамишева у навчальному посібнику «Евристика» (2013 р.) окреслює 
евристику як нову міждисциплінарну науку про творче мислення і зазначає, що 
евристика є «інтегративною, міждисциплінарною наукою (теорією), яка форму-
ється на межі психології, логіки, когнітології, теорії штучного інтелекту і філо-
софських теорій мислення та свідомості (феноменології, герменевтики, 
гносеології)» [4]. Сучасний Словник української мови (2013 р.) визначає термін 
«евристика» як [17]: 

- сукупність дослідницьких методів, прийомів, алгоритмів розв’язання 
творчих задач або проблем, що ґрунтується на інтуїції, аналогіях, досвіді, вина-
хідливості; 

- наука, що вивчає процеси продуктивного творчого мислення людини; 
- сукупність методів і прийомів навчання за допомогою навідних питань. 
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Виклад основного матеріалу. Приступаючи до дослідження джерел, 
науковець повинен знати історичні обставини, своєрідність мислення та особ-
ливості передачі інформації епохи, що вивчається, володіти спеціальними 
знаннями, необхідними для роботи з документами вибраного періоду. Саме 
цьому, на нашу думку, сприяє евристика, зокрема, музейна. Визначення досто-
вірності джерела складається з вирішення трьох завдань: встановлення тексту, 
інтерпретації джерела та вивчення його походження. При цьому найважливі-
шим принципом забезпечення вірності результатів дослідження є принцип 
об’єктивності, що зобов’язує розглядати історичні явища та події у всій їх 
складності, багатогранності й суперечливості, з урахуванням усієї сукупності 
позитивних і негативних сторін їх змісту, незалежно від того подобаються вони 
дослідникові чи ні [1]. Фактично, історичне дослідження базується на історич-
них джерелах, з яких береться інформація, інтерпретується, осмислюється та, 
нарешті, відтворюються чи реконструюються (конструюються) минулі події. 
Основні етапи наукового історичного дослідження показано на рис. 1. 

Як видно з рис. 1, безпосередньо історичне дослідження з обраної теми 
починається з появи інтересу до неї, що крок за кроком приводить до пошуку та 
виявлення необхідних джерел (евристики) й отримання відповідного рівня 
знань. Науковці в процесі історичних досліджень виділяють наступні види ев-
ристики [8, с. 6]:  

- бібліографічна (пошук історичної літератури);  
- джерелознавча (виявлення досліджень з джерелознавства та довідкової 

літератури); 
- джерельна (пошуки в архівах та публікаціях джерел). 
На практиці кінцевою метою евристики історичного дослідження (дже-

рельного пошуку) є виявлення друкованого або рукописного джерела [6, с. 13]. 
При цьому виділяють наступні теоретичні й практичні напрями розвитку 

евристики [13]: 
- виробити прийоми пошуку не лише джерел в цілому, але й певних 

фактів та їх системи, для подальшої розробки методів евристики історичних 
джерел [6, с. 13]; 

- проводити всеохоплюючу архівну евристику в архівосховищах, рукопис-
них відділах бібліотек і музеїв для виявлення та фіксації джерел з історії [9, с.113]; 

- здійснювати інформаційно-евристичні та бібліографічні завдання 
(створення інформаційного поля (тезауруса) з фіксацією (каталогізацією), облі-
ком усіх джерел, що стосуються історії від давніх часів до сьогодення.  

Методологічну основу евристичної діяльності складають важливі поло-
ження діалектико-матеріалістичного наукового пізнання – принципи історизму 
та об’єктивності. Зокрема, принцип історизму спрямовує дослідника на пошук і 
розгляд джерела у зв’язку з реальними подіями та тими обставинами, в яких 
джерело було створене, а принцип об’єктивності націлює на формування дже-
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рельної бази, яка забезпечить наукову об’єктивність дослідження. При цьому 
закономірностями евристики являються [3]: 

- обов’язковість обліку історичних умов (політичних, економічних, со-
ціокультурних), які викликали, обумовили і супроводжували як появу джерела, 
так і його функціонування у минулому;  

- обов’язковість виявлення всієї сукупності матеріалів по вибраній темі;  
- виявлення оптимального обсягу носіїв інформації (її кількості та яко-

сті), достатньо репрезентативного для рішення поставлених проблем;  
- необхідність виявлення не тільки самих документів, але й свідчень про 

них. 
 

 
Рис. 1. Основні етапи наукового історичного дослідження 

(Джерело: сформовано автором на основі [15,18,12,11]) 
 

Поява інтересу пізнання 

Визначення об'єкта історичного дослідження 

Критичний аналіз системи наукового знання про об'єкт історичного дослідження 

Постановка наукової проблеми історичного дослідження 

Визначення мети історичного дослідження 

Системний аналіз об'єкта історичного дослідження 

Постановка завдань історичного дослідження 

Визначення предмета історичного дослідження 

Вибір методологічних основ історичного дослідження 

Евристика (пошук і виявлення літератури та джерел) [11], зокрема 
визначення корпусу джерел емпіричної інформації (матеріальних носіїв інформації, 
що виступають у вигляді різних відомостей про досліджуваний об’єкт (період)) [15]). 

Здійснення дослідних дій на емпіричному (знання, отримані з досвіду) і теоретич-
ному (знання, отримані шляхом абстрактного мислення) рівнях [18]  

Отримання нового концептуально завершеного наукового знання 
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У відповідності до вказаних закономірностей науковцями визначено ком-
плекс задач евристичного етапу, а саме [3]: 

- визначення якісного ступеня введення джерел у науковий обіг шляхом 
обстеження попередньої дослідницької літератури (історіографії) та публікацій; 

- виявлення корпусу джерел, що збереглися в архівних фондах, колекці-
ях і рукописних відділах бібліотек; 

- збір додаткової інформації про авторів, цілі, обставини та періоди 
створення, місцях розповсюдження джерел і ступеня їх впливу на оточуючу 
дійсність; 

- реконструкцію не збережених джерел по згадкам і відомостям в інших 
документах для поновлення генеральної сукупності матеріалів по темі дослі-
дження; 

- оцінку інформаційних можливостей (інформаційного потенціалу) різ-
них місць виявлення (пошуку) джерел, що має на увазі експертизу публікацій та 
архівних фондів з метою встановлення їх інформаційної насиченості.  

Успішна реалізація вказаних завдань забезпечує виконання головної цілі 
евристичного етапу – створення джерельно-інформаційної бази дослідження. 
Вказана ціль може бути досягнута у двох варіантах [3]: 

- поновлення генеральної сукупності джерел, включаючи реконструк-
цію втраченого методом інтерполяції (спосіб знаходження проміжних значень 
величини за наявним перервним набором відомих значень [2]), логічних розду-
мів і за свідченнями, отриманими з додаткових матеріалів; 

- відбір тієї оптимальної кількості носіїв інформації та її обсягу, які до-
зволять вирішити поставлені дослідницькі задачі.  

Головною вимогою для кожного з цих варіантів називають дотримання 
основних методологічних принципів і закономірностей евристичного етапу, що 
забезпечує справжню науковість (об’єктивність, глибину та всебічність) дослі-
дження в цілому, а головними результатами евристичного етапу дослідження є [3]: 

- отримання джерельної основи, що вміщує оптимальний обсяг інфор-
мації, достатньо репрезентативної для рішення поставлених проблем дослі-
дження; 

- оцінка точності (адекватності) відтворення текстів, кваліфікованості їх 
археографічної обробки та введення в науковий обіг шляхом порівняння пов-
них публікацій джерел, витягів з них у літературі з архівними документами; 

- можливість оцінити інформаційний потенціал матеріалів, що знахо-
дяться в архівах, рукописних відділах бібліотек, музейних колекціях, і вироби-
ти рекомендації про найбільш ефективні напрями та методи пошуку джерел, 
про перспективність звернення до тих чи інших сховищ чи публікацій для зна-
ходження в них необхідної інформації.  

Отримані результати свідчать про досягнення цілі та виконання задач ев-
ристичного етапу і дають можливість переходу до наступного текстологічного 
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етапу дослідження [3]. З огляду на вищезазначене, українські дослідники ак-
тивно використовують термін «евристика» у довідкових виданнях з інформати-
ки, джерелознавства, культурології, лінгвістики, логіки, педагогіки, психології, 
філософії, менеджменту. Все це вказує на прикладний характер евристики. За-
знала евристичного впливу і музейна справа [5]. 

Так, доцент Інституту філософії Санкт-Петербургського державного уні-
верситету РФ, кандидат філософських наук А. О. Ніконова у статті «Музейна 
евристика: pro et contra» (2016 р.) зазначає, що музейна евристика дозволить 
більш детально визначити і розробити методи отримання нового знання в му-
зейному просторі, повернувшись до дослідження музейного предмета як істо-
ричного джерела. Метою музейної евристики науковець визначила дослідження 
системи логічних прийомів і методичних правил пошуку та збереження інфор-
маційного поля музейного предмета впливати на емоції і увагу відвідувача, вив-
чення форми сприйняття репрезентативних і асоціативних характеристик 
предмета відвідувачем [14].  

Натомість, завідувач відділу аспірантури та докторантури Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв України, доктор історичних наук 
Карпов В.В., у спільній статті з колегами Денисюк Ж.З. та Збанацькою О.М. 
«Музейна евристика: теоретичні основи та практична реалізація» (2017 р.) ви-
значає музейну евристику як самостійну наукову дисципліну, об’єкт якої – му-
зейний пошук або пошук музейного предмета як особливий вид професійної і 
непрофесійної діяльності. На думку авторів її предметом є теорія, історія, мето-
дика і технологія музейного пошуку [5]. 

Враховуючи вище зазначене варто звернути увагу, що практично всі нау-
ковці у своїх авторських визначеннях розглядають евристику, як певну модель 
технологічно пов’язаних дій, що повинні забезпечити позитивний результат 
пошуку конкретного предмета. У випадку музейної діяльності саме системний 
підхід максимально сприятиме цьому.  

З огляду на системний підхід охарактеризуємо та дамо визначення понят-
тю «евристична модель музейного пошуку» в історичному дослідженні, яка, на 
нашу думку повинна бути основою музейної діяльності. Дана модель раціоналі-
зує та оптимізує процес музейного пошуку й одночасно підвищує якість музей-
ного продукту. Вона дозволяє цілеспрямовано спланувати роботи по організації 
експозиції (виставки), виявити реальний ресурсний потенціал і стан комуніка-
цій із суб’єктами дослідження (пошуку) та, у подальшому, підвищити її якість і 
привабливість. Фактично ця модель являється основою організації музейної ді-
яльності в цілому та адміністративного менеджменту конкретного музею зок-
рема, що формується і реалізується завдяки досвіду та напрацьованим 
комунікаціям адміністрації музею (виставки). З практичної точки зору «еври-
стична модель музейного пошуку» дає можливість вирішити основні задачі 
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створення експозиції (виставки), що спрямовані на зростання популярності му-
зею та ефективності його функціонування за рахунок:  

- раціональної організації робіт;  
- мотивації кожного працівника до ефективного та якісного виконання 

своїх функціональних обов’язків; 
- налагодження дієвих зв’язків із заінтересованими сторонами і забезпе-

чення можливості прогнозувати та оперативно реагувати на вплив зовнішніх 
факторів адміністрацією музею. 

На нашу думку, «евристична модель музейного пошуку» – це комплекс 
відносно відокремлених взаємозалежних елементів, що через напрацьовані ко-
мунікації, відповідний документообіг, використовуючи наявний ресурсний по-
тенціал і налагоджені підсистеми контролювання й мотивування діяльності 
персоналу та суб’єктів дослідження (пошуку), забезпечують якісну організацію 
інформаційно-музейної діяльності по створенню музею, (експозиції, виставки) 
для подальшого задоволення культурних, інтелектуально-просвітницьких, ін-
формаційних потреб відвідувача (рис. 2).  

Саме тому, музейний пошук (музейна евристика) прямо пов’язана із не-
обхідністю налагодження системи комунікацій із суб’єктами дослідження (по-
шуку) по напрямам державної, наукової, суспільної та приватної діяльності, 
зокрема, бібліотек, архівів, археологічних наукових установ, інших музеїв, при-
ватних колекцій, пошукових експедицій музею, етнографічних наукових уста-
нов, державних і громадських інституцій. 

Враховуючи розглянуті підходи науковців щодо визначення терміну «ев-
ристика» та зокрема «музейна евристика» і розуміючи, що її потрібно оцінюва-
ти як особливий системний вид поєднання професійної та непрофесійної 
діяльності пропонуємо власне тлумачення цього терміну. «Музейна евристика» 
– це науковий напрям, що вивчає та формує евристичну модель музейного по-
шуку в історичному дослідженні й сприяє раціональній і оптимальній організа-
ції музейної діяльності за допомогою інструментів державного впливу та 
координації зусиль всіх заінтересованих сторін з метою забезпечення сталого 
культурного, інтелектуального, інформаційно-просвітницького розвитку відві-
дувача. 

Висновки. За рахунок формування евристичної моделі пошуку для на-
повнення музейних фондів ми можемо створити умови максимально ефектив-
ного формування середовища, яке сприятиме сталому розвитку музейної 
евристики. Саме цей вид евристики, що безпосередньо має реагувати або впли-
вати на попит відвідувача виставок музею, повинен цілеспрямувати всіх учас-
ників процесу пошуку. На практиці побудова такої евристичної моделі, де 
кожен суб’єкт дослідження (пошуку) знає своє місце та роль, дасть можливість 
забезпечити результативне цілепокладання музейної діяльності, спрямувавши її 
на конкретного відвідувача. 
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Рис. 2. Евристична модель музейного пошуку в історичному дослідженні 

(Джерело: сформовано автором за результатами дослідження) 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства та держави, музейна евристика 

повинна започаткувати якісно новий підхід до формування світоглядної свідо-
мості відвідувача, рівня культури, інтелекту, історичного самоствердження, ви-
ховання національної гідності особистості. Запропонована евристична модель 
музейного пошуку в історичному дослідженні, на нашу думку, може цьому 
сприяти. Держава, зі свого боку, в особі міністерств та відомств, у правовому 
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полі яких діють музеї, повинна очолити цей процес і на законодавчому рівні 
закріпити права, обов’язки та відповідальність кожного суб’єкта пошуку цієї 
моделі для досягнення поставленої мети. Створення загальнонаціональної сис-
теми пошуку учасниками якої будуть бібліотеки, архіви, археологічні наукові 
установи, музеї, приватні колекції, інституції (державні, громадські), а голов-
ним замовником – музей, дасть можливість забезпечити синергетичність при 
отриманні кінцевого результату, його максимальну достовірність, повноту змі-
сту та оперативність. Основою нової моделі повинна стати єдина база даних, 
що акумулюватиме інформацію необхідну для продукування евристичної дум-
ки, а також інформація, яка сприятиме співпраці та розвитку кожному її кори-
стувачу.  
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Мокроусов А.І. 
 

Культурний підйом за часів генерал-губернаторства  
М.І. Драгомирова. Проект створення Конотопського музею. 

 
Культурне піднесення у листопаді 1897 року місто Київ вирувало чутками 

і здогадами з приводу призначення генерал-губернатора. Цікавився цим питан-
ням і Олександр Лазаревський, як видно з його записів. Він звернувся до свого 
давнього знайомого, земляка, українського історика й археолога, колишнього 
голови Чернігівської Губернської вченої архівної комісії, який на той час мешкав 
у Петербурзі, Григорія Олександровича Милорадовича: «Київ нині сушить голову 
– хто стане спадкоємцем Ігнатьєва. Усі твердять водно, у тому числі Ігнатьєв, що 
генерал-губернатором буде Драгомиров».[1, 326] Далі знаходимо дані, що «1 січня 
1898 року командувач військами Київської військової округи генерал лейтенант 
Михайло Іванович Драгомиров був одночасно призначений ще й Київським, По-
дільським та Волинським генерал-губернатором. Перебував впродовж майже 
п`яти років на цих двох високих і відповідальних посадах…» [1, 327] 

Отже, «новий генерал-губернатор енергійно взявся до розв`язання давно 
назрілих, пекучих місцевих питань. Поринувши у роботу, водночас поповнюю-
чи відомості про Південно-Західний край, зібрані на попередній службі, Драго-
миров уважно і всебічно вивчає трагічно-складне життя української людності, 
він не може не бачити труднощів керування нею, зумовлених змішаним пле-
мінним складом, а також винятково несприятливими історичними умовами. Він 
заходжується розробляти заходи, які сприяли б піднесенню добробуту краю, 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2013_20_14
http://www.culturalresearch.ru/ru/archives/106--324
http://gnkvrn.ru/opredelenie-korpusa-istochnikov-empiricheskoj-informacii/
http://pidruchniki.com/12090613/
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незважаючи на те, що «щасливі природні умови Південно-Західного краю зро-
били його однією з найбагатших у економічному плані частин Російської імпе-
рії».[1, 331] 

Багато джерел представляють Михайла Івановича Драгомирова, як культур-
ного діяча кінця ХІХ століття. Він визнавав життєву необхідність для України 
прогресивного, цивілізованого розвитку культури, освіти, науки, завжди прагнув 
розширювати коло своїх друзів серед діячів літератури та мистецтва, істориків, 
інколи навіть «неблагонадійних», але чесних і обізнаних людей. «Залюбки відві-
дував колекціонерів унікальних наукових та історичних старожитніх речей, зок-
рема музеї – Чернігівського Губернського Земства, зібрання старожитностей 
В.В.Тарновського, Київську колекцію творів мистецтва Б.І. Ханенка». [1, 357] 

М.Драгомиров мав високоосвічених друзів, про що свідчить листування 
родини Драгомирова. Так 1904 року Павло Гнатович Житецький викладач ко-
легії Павла Галагана вітає Михайла Івановича такого змісту листівкою: «Варва-
ра Семенівна і я вітаємо Вас із Днем Вашого Янгола і щиро бажаємо Вам 
здоров`я та найліпшого блага у Вашому та й нашому житті – щоб завжди бачи-
ти Вас здоровим та бадьорим…Михайле Івановичу. Хай береже Вас Бог на 
многая і многая літа! Всією душею відданий Ваш Павло Житецький». У відпо-
відь Софія Аврамівна написала: «Вельмишановний Павле Гнатовичу. Глибоко 
Вам вдячна за пам`ять і Вашу увагу. Шкода, що Вам далеко. Ви не зберетесь до 
нас. У нас дуже добре. Михайло Іванович почуває себе непогано, журиться че-
рез військові події. Бажаємо Вам і Варварі Семенівні доброго здоров`я і многая 
літа. Віддана Вам Софія Драгомирова». [1, 375] 

Будучи висококультурною людиною з аналітичними здібностями, Драгоми-
ров не міг не цікавитися історією, археологією. Не маючи змоги брати безпосе-
редньо участі у археологічних експедиціях чи займатися науковою діяльністю у 
цій галузі, він пильно стежив за її успіхами і по змозі сприяв проведенню археоло-
гічних з`їздів, нарад, клопотав про отримання дозволу на розкопки тощо. 

Зокрема 1988 року Драгомиров активно сприяв підготовці та проведенню 
ХІ Всеросійського археологічного з`їзду у Києві. Цей з`їзд проходив під пиль-
ним наглядом міністерства внутрішніх справ, оскільки учасникам з`їзду було 
заборонено «читать рефераты и устраивать публичные чтения на малорусском 
языке». [1, 377] 

Про це йшлося у секретних листах міністра до генерал-губернатора від 
4 травня та 24 липня 1899 року. Та наприкінці останнього листа міністр, мабуть, 
на клопотання Михайла Івановича, визнав «возможным допустить употребление 
галицького языка в частных заседаниях ХІ Археологического съезда»… На цьому 
листі збереглася резолюція М.Драгомирова: «Сообщено графине Уваровой». 
П.С.Уварова на той час Голова ХІ Археологічного з`їзду у Києві. [3, 40] 

 У часописі «Кіевская старина» за липень 1899 рік розділ «Археологічний 
літопис» у статті «К археологическому съезду в Киеве», «Заседание обществ» 
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читаємо наступне: «27 травня відбулися загальні збори членів «Київського То-
вариства старожитностей та мистецтв» (далі Товариство…), у засіданні віце-
головою «Товариства…». Членів «Товариства…» біля 200 чоловік. [4, 107] А 
далі, «Б.І.Ханенком був прочитаний звіт про діяльність «Товариства…» за ми-
нулий рік, затверджений кошторис видатків за минулий рік і на наступний, і 
проведені вибори нових членів правління замість вибувших і нових членів «То-
вариства…». На кінець головуючим повідомлялося про нові надходження до 
музею «Товариства…» – більш крупні з них – колекції покійного Є.А.Зноско-
Боровського і колекція передана Імператорською Археологічною Комісією. Ді-
яльність Товариства за минулий рік була зосереджена головним чином на по-
будові приміщення Музею Старожитностей та Мистецтв, закінчення якого 
наближалося уже до кінця. 

Мета «Товариства…» – збір пам`яток старовини і мистецтв, як у зацікав-
леності науки, так і у розвитку естетичного смаку і художнього. Вся турбота 
ведення справ «Товариства…» невільно впала на декількох членів правління, 
зайнятого складною справою побудови Музею. Піднімалася тема про 
об`єднання професійних художніх сил у єдиний центр. [3, 34] Спорудження Ки-
ївського Музею Старожитностей та Мистецтв завершується. До 1 серпня – дню 
відкриття археологічного з`їзду декілька залів музею будуть завершені і там 
розміститься створена «Товариством…» виставка. [3, 40]  

 «А також розділ «Разные известия» повідомляє про те, що на днях вийш-
ло друком розкішне видання: «Собрание Б.И.Ханенко, Древности Приднепро-
вья. Каменный и бронзовый века». Випуск І, Київ, 1899 рік. [3, 42] 

 У період генерал-губернаторства М.І.Драгомирова досліджувався і наш 
край, про що дізнаємося у розділі «Археологічний літопис» часопису «Київська 
старовина», зокрема, «що В.Г.Ляскоронський досліджував городища і кургани 
поблизу Білої Вежі і Дмитрівки; досліджені і зняті городища по течії річки 
Ромна і його притоки Торговиці, біля сіл Саранівка, Кошари, Карабутове, Ве-
ликий Самбір, Красний Колядин Конотопського повіту». «А також Ляскорон-
ським зібрані відомості про так званий «Змієвий вал» поблизу села Гирявки 
Конотопського повіту». [2;143,156] У розділі «Бібліографія» «Київської старо-
вини» друкується дослідження В.Г.Ляскоронського, який «на основі аналізу 
старовинних карт доводить, що є грубою помилкою, те що Лівобережна Украї-
на починає заселятися тільки у ХVІ столітті». [13, 168] 

 Про розвиток культури у Конотопі того періоду свідчить і надрукований у 
«Київській старовині» за жовтень 1900 року у розділі «Археологічний літопис» 
«Проект Конотопського повітового земського музею» від 27 серпня 1900 року. Далі 
ми наводимо текст проекту «Конотопської повітової Земської Управи чергових по-
вітових зборів відповідно пропозиції пана голови Конотопських Земських Зборів 
К.Ф.Кулябки, Земські збори сесії 1899 року постановили доручити Управі виконати 
до наступних чергових зборів проект побудови при Конотопському Земстві місце-
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вого історичного архіву та музею і просили гласного О.М.Лазаревського прийняти 
участь у доробці означеного питання. До виконання постанови Земських Зборів, 
Земською Управою, у засіданні 21-ого липня цього року, при участі гласних 
О.М.Лазаревського, Л.М.Кандиби, О.В.Соколовського розроблений нижчеподаний 
проект створення при Конотопському Земстві місцевого історичного архіву і музею. 

І. Маючи на увазі зібрання і збереження від знищення пам`яток місцевої 
старовини, писемні акти, речові предмети, справи і папери громадських закла-
дів, одним словом, всі ті дані, які так необхідні для вивчення і розуміння не 
тільки минулого, але і сучасного життя місцевого краю, бажано закласти при 
Конотопській Земській Управі збір місцевої старовини до історичного музею.  

ІІ. а) У музейну збірку повинні ввійти різного виду пам`ятки місцевої 
старовини, як писемні, так і речові предмети,що складають належність сучасно-
го побуту, але мають безпосередній зв`язок із старовиною. 

б) У зібрання писемних пам`яток повинні ввійти різного виду історичні та 
юридичні акти, як-то: гетьманські універсали, офіційне і приватне листування, 
купчі кріпості, духовні заповіти та ін… 

Час складання цих актів обмежується 1861 роком. Сюди ж повинні ввійти 
різного виду папери громадських закладів, які збереглися поза архівом, а також 
справи місцевих «мирових» закладів за час 1861-1863 роки. 

в) речові пам`ятки: старовинні ікони, різна зброя, предмети домашнього 
побуту, портрети, картини… 

г) предмети старовинного виробництва: узори на одязі, Великодні писан-
ки, гончарні вироби різних оригінальних форм. 

д) бажано зібрати у музей всі друковані твори, які розповідають своїм 
предметом історію місцевості, яку займають Конотопський і сусідні з ним повіти. 

е) бажано зібрати відомості про існування у повіті могил, городищ та ін-
ших пам`ятників, які є на поверхні землі. При цьому дуже цікаво було б отри-
мати описи цих пам`ятників з планом їх розміщення, причому на плані повинні 
бути нанесені існуючі, поблизу цих пам`ятників, ріки, яри. 

Примітка: 
При зібранні відомостей про могили, городища та інші місцеві пам`ятки, 

істотну допомогу могли б виявити учителі народних шкіл: вони-ж могли-б зби-
рати і пам`ятки народної творчості: пісні, казки, приказки і т.д., зібрання цих 
творів могло б скласти особливий відділ у музеї. У ІІІ і ІV пунктах говориться 
про те, що музей повинен бути при Конотопській Повітовій Земській Управі і 
бути у відданні голови Управи або одного з її членів і що всі поступаючи у му-
зей предмети старовини повинні вноситися у інвентар. 

V-ий пункт гласить наступне: 
По отриманні дозволу на створення при Конотопській Земській управі 

місцевого історичного музею, Земська Управа повинна ознайомити населення 
про збереження від знищення пам`ятників місцевої старовини і поповнення ни-
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ми музею. А ще Управа просить на заснування музею невелику (всього 100 
карбованців) суму. 

 «Ми спеціально представили повністю цей проект, так як він, особливо 
по відношенню до писемних пам`яток, може бути зразком і для інших подібно-
го виду музеїв. Конотопський музей, якщо він організується, буде першим у 
нашому краї повітовим музеєм. Такому розвитку музейної справи можна тільки 
порадуватися. 

 Якщо збирання пам`яток старовини у центрах має свої переваги, то не 
менше значення має заснування і провінційних невеликих музеїв: які займаючи 
менший район, будуть ближче до місцевих пам`яток; такого виду заклади бу-
дуть тільки допомагати у детальній розробці історії краю і збереження залишків 
його минулого життя». [5, 63-64] 

 Як бачимо, це достатньо змістовний проект заснування Конотопського 
Повітового Земського музею, задум якого і був втілений відповідно до нього. 
Отже, наші земляки були високоосвіченими людьми, які намагалися науково 
передбачити всі сторони функціонування справді цінного і по сьогодні зібран-
ня. І не тільки передбачили, а й науково зібрали до музею рідкісні експонати 
старовини нашого краю, які і у ХХІ сторіччі є неперехідною цінністю та є озна-
кою поваги до культури наших стародавніх предків. До того ж заплановані ни-
ми філіали музею, експонати яких були перевезені до Конотопського 
округового музею у 30-х роках ХХ століття, говорять про високий фаховий рі-
вень та шляхетність організаторів Конотопського Земського музею. 

 У часописі «Київська старовина» за місяць жовтень 1901 року у розділі 
«Бібліографія» надрукований лист-рецензія громадського діяча міста Ніжина 
Миколи Васильовича Шугурова на творчий доробок нашого земляка-
бібліографа С.І. Пономарьова рецензію, яка вийшла більшою ніж сама брошу-
ра». [7; 153,155] Праця С.І. Пономарьова «Земляки (достопам`ятні уродженці 
Чернігівської землі), С. Пономарьов, Чернігів, 1898 рік. «Більш як 15-ть років 
тому назад нам довелося чути, що відомий своїми багатьма бібліографічними 
працями С.І. Пономарьов займається складанням бібліографічного словника 
надзвичайних уродженців Малоросії… Короткі повідомлення про це дає ма-
ленька брошурка, назва якої, керуючись прислів`ям: «Краще пізно, ніж ніколи», 
ми знайшли потрібним дати хоч запізніле повідомлення, так як брошура є со-
бою відтиск із мало поширеного твору «Чернігівських Єпархіальних Відомо-
стей» і будучи віддрукована невеликим накладом екземплярів, які не поступали 
у продаж, вона залишається невідомою нашим бібліографам. Брошура ця має 
відношення до Чернігівської губернії, у стиснутому винятку із згаданого слов-
ника, який загалом обіймає уродженців Чернігівської, Полтавської, Київської, 
Волинської і Подільської губерній у якому, як говорить автор, він намагався 
вмістити всіх тих видатних уродженців цього краю, «у кому горіла Божа іскра, 
хто подвигом добрим піднісся, і про кого у громаді залишився добрий спомин». 
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У цьому словнику, як пояснює він далі, він намагався «дослідити місце наро-
дження, стан, рід занять, час смерті і ті джерела, звідки можна отримати док-
ладні відомості про дану особу». «Опублікована частка із словника складається 
із переліку прізвищ видатних уродженців Чернігівської губернії, розділена на 
дві частини». [6, 29] 

 «Нарешті у число Конотопських уродженців потрібно було б помістити і 
шановного автора праці, про якого ми говоримо, чого по своїй скромності він 
не зробив, назвавши тільки одного Пономарьова – пасічника», пише М.В. Шу-
гуров. [6, 33] Культурна спадщина нашого краю поповнилася творчою знахід-
кою М.В. Шугурова, про невтомного трудівника на ниві збереження історії 
минулого краю в ім.`я майбутнього. 

 Отже, М.І.Драгомиров – видатний державний і військовий діяч Росій-
ської імперії – був яскравою історичною постаттю. Бойовий генерал, видатний 
військовий теоретик, класик військової думки, відомий тактик, визнаний публі-
цист, філософ – таким знає його історія. Особистість оригінальна і самобутня, 
талант багатогранний виявився і у період генерал-губернаторства Києво – По-
дільсько – Волинським округом досяг неабияких успіхів у розвої на культурній 
ниві українського народу. З його імя`м пов`язані і події культурного життя 
Києва та його краю. Його культурна спадщина, погляди на життя ще належно 
не оцінені, мислення його є актуальним і сьогодні. 

 У той період духовного підняття (кінець ХІХ- початок ХХ століть) про-
водились дослідження по археології, зокрема опис городищ та курганів, «Зміє-
вого валу», створення історичного музею та архіву Конотопського повіту, 
інших культурних надбань, дали поштовх для прийдешніх поколінь для про-
довження цих славних справ. Ці кургани, городища, вали вже знищені часом та 
людьми, а створені праці дають можливість і сьогодні досліджувати уже втра-
чені культурні надбання, які розповідають про високу культурну цивілізацію 
краю наших стародавніх предків ще на «зорі» людства. 
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Мохнюк Р. С. 
  

Книговидання музейчиків на конкурсі «Краща книга Рівненщини»:  
громадянорозвиваючі та культуротворчі інтенції 

 
Музейний простір з його музейними предметами є досить інформаційно 

насиченим середовищем, тому участь музейників у різноманітних культурно-
мистецьких проектах, що відбуваються в регіоні та поза ним є природньою. Од-
ним із таких є щорічний обласний конкурс «Краща книга Рівненщини», що за-
снований Рівненським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації 
2009 року. Він проходить у рамках Програми підтримки національного книго-
видання, популяризації української книги та сприянні книгорозповсюдженню у 
Рівненській області. Книга як культуротворчий продукт виступає об'єктом дано-
го конкурсу та забезпечує збереження культурної спадщини. Змістовне напов-
нення цієї акції має потужну громадянорозвиваючу та культуротворчу місію, 
адже його основними завданнями є як виявлення кращих місцевих видань, так і 
«виховання культури читання та любові до книги серед дітей та молоді» [6]. 
Різновекторність культуротворчої діяльності музейних працівників засвідчують їх 
участь та перемоги у різних номінаціях конкурсу «Краща книга Рівненщини». 
Актуалізує заявлену тему невідповідність наявності якісної книжкової краєзнавчої 
продукції у регіоні та стан її оприлюднення, презентаційності, бенчмаркінгу. Саме 
конкурс частково задіює івент-технології, що передбачають комплексне вирішення 
проблеми, об’єднуючи та інтегруючи меценатів, інтернет-ресурси, бібліотеки 
області та інші установи, зокрема музеї, що сприяють його проведенню. 

Аналізуючи літературу, варто зазначити, що проблемам музейної регіоніки 
присвячені наукові дослідження Г. Андрес, С. Гаврилюк, О. Кушпетюк, 
О. Сошнікової, А. Хведася, І. Ярошик та ін.  

Мета дослідження — систематизація матеріалу щодо участі музейних 
працівників у щорічному обласному конкурсі «Краща книга Рівненщини» у 
контексті збереження культурної спадщини. 

Новизна дослідження — книговидання як культуротворча діяльність му-
зейних працівників регіону та громадянорозвиваюче змістонаповнення 
книжкової продукції, що подається на конкурс. 

У контексті заявленої нами теми зосередимо увагу на двох сегментах роз-
гляду питання. Перший — це музейне середовище як об'єкт краєзнавчих ви-
дань, другий — персоналізація авторів – музейних працівників області. 

Запропонована жанрова палітра конкурсних творів спонукає музейників 
до опрацювання матеріалів наявних у фондах музеїв Рівненщини. Готуючи кни-
ги музейні науковці працюють над мемуарами, історико-краєзнавчими та 
бібліографічними дослідженнями, довідковими виданнями, а також науково-
популярною та пізнавальною літературою. 
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Виходячи із мети та жанрового розмаїття визначені основні номінації, де 
представлені доробки музейників Рівненщини. Варто зазначити, що від дня запо-
чаткування конкурсу відбувається коректування та введення нових номінацій у 
залежності від потреб часу та пропозицій. Так, номінація «Краще навчальне ви-
дання та підручники» не є щорічною. 2017 року означені наступні номінації: 
«Краще прозове видання», «Краща поетична збірка», «Краще історико-краєзнавче 
видання», «Краще довідкове видання», «Краще видання з мемуаристики та 
документалістики», «Краща книга про село, місто чи селище на Рівненщині», 
«Краща книга місцевого автора, видана за межами області», «Краще видання для 
юнацтва та молоді», «Краще видання для дітей», «Кращий літературний дебют», 
«Краще поліграфічне видання», «Краще художнє оформлення книги». Запровад-
жена спеціальна номінація 2017 року була представлена «Кращим виданням до 
100-річчя Української революції» та «Кращим виданням до відзначення в Україні 
500-річчя Реформації». Їх розширення засвідчує зростаючий культуротворчий 
потенціал авторів доробків та громадянонаповнюючий зміст краєзнавчих видань. 

Більш детально зупинимось на доробках музейників. Громадянознавчий 
аспект закладено у спеціальну номінацію, що пов’язана з визначними датами, 
річницями. До прикладу, у 2013 році спеціальною номінацією була «Краща кни-
га про місто Рівне» з нагоди 730-річчя від дня заснування м. Рівне. Її виборола 
книга завідувачки відділом виставкової роботи Рівненського обласного 
краєзнавчого музею Г. Данильчук «Рівне у долях його мешканців». До неї 
увійшли двадцять нарисів за спогадами старожилів, мешканців міста, які автор-
ка по крихтах збирала упродовж десяти років. Зі спогадів читач дізнається про 
маловідомі сторінки історії міста, події, що відбувалися у часи соціально-
політичних змін, воєнних протистоянь, національно-визвольних змагань, 
повоєнного відродження. Цінним є те, що у книзі йдеться про родини корінних 
рівнян, нащадки яких досі мешкають на історичних вулицях Рівного. Події, 
життєпис рівнян ілюструються світлинами з сімейних архівів [1]. 

Тематика видань є досить різноманітною. Музейники опрацьовують до-
кументи, спогади, історію краєзнавчого спрямування. Так, 2017 року у номінації 
«Краще видання з документалістики» перемогла книга «Рівненська гімназія. 
1839-1921. Історія. Спогади. Документи» авторства працівників Рівненського 
обласного краєзнавчого музею – завідувача мистецьким відділом В. Луця та 
завідувачки сектором історії відділу давньої історії О. Морозової. Робота 
вирізняється значним фактичним матеріалом. До неї увійшли маловідомі 
публікації і документи з історії гімназії, що відіграла значну роль у розвитку 
освіти і культури краю. Важливим доповненням до тексту є ілюстрації з музей-
них, архівних і приватних колекцій, що оприлюднюються вперше [5]. 

2016 року «Кращим виданням з мемуаристики та документалістики» є 
доробок старшого наукового співробітника відділу давньої історії Рівненського 
обласного краєзнавчого музею Т. Пономарьової «Світла особистість імперії 



 199

темряви. В.Г. Короленко на Рівненщині: джерела, літературні дослідження та 
краєзнавчі нариси». Письменник, публіцист, громадський діяч В.Г. Короленко 
перебував на Рівненщині у Радивілові, Степані, Дубно, Рівному, с. Харалуг (по-
близу Корця). «У своїх творах він згадує також про Корець, Клевань» [2, с. 29]. 
Джерельна база артефактів подається у культуротворчому контексті і класифікована 
дослідницею на: літературні (повісті, нариси, оповідання); мемуарні й офіційні 
документи; образотворчі пам’ятки (малюнки, фото тощо). 

2010 року у номінації «Краще історико-краєзнавче видання» відзначена книга 
«Вулицями Рівного: погляд у минуле» багаторічного працівника Рівненського 
обласного краєзнавчого музею, кандидата історичних наук, доцента О. Прищепи. 
Культурологічний підхід до дослідження прослідковується при опрацюванні архівних, 
фондових збірок документів і фотографій Рівненського обласного краєзнавчого музею, 
спогадів відомих людей, які побували в місті, а також його старожилів. Основну увагу 
автор зосереджує на розкритті багатогранного міського життя Рівного ХІХ – початку 
ХХ ст. Фіксація трудової звитяги рівнян, діяльності органів міського самоврядування, 
історії окремих будівель, історичних та архітектурних пам'яток засвідчують громадя-
норозвиваючу спрямованість матеріалів [3].  

Навчальний посібник «Історичне краєзнавство Волині» кандидатів 
історичних наук, доцентів Б. Прищепи та О. Прищепи переміг у номінації 
«Краще навчальне видання та підручники». У ньому автори висвітлюють 
сучасні проблеми історичного краєзнавства як наукової системи й навчальної 
дисципліни, зосереджуючи увагу на вузлових питаннях розвитку регіональних 
краєзнавчих досліджень та історичної географії Волині, класифікації пам’яток 
історії та культури, їх використанні в історико-краєзнавчих дослідженнях та 
збереженні історико-культурної спадщини [4].  

Варто відзначити, що передує конкурсу велика інформаційна робота щодо 
оприлюднення та знайомства з новими надходженнями до бібліотеки. До цього 
процесу залучаються бібліотечні, музейні працівники, науковці, письменники, 
читачі. Бібліотекарі подають відгуки, анотації про книги з краєзнавства на сайті 
РДОБ, організовують книжкові виставки, зустрічі з письменниками, науковцями, 
краєзнавцями, музейними працівниками тощо. У Рівненському краєзнавчому 
музеї відбуваються зустрічі з номінантами та презентації книг, що номінуються 
на конкурс. Участю в анкетуванні читачі засвідчують свою громадянську 
позицію та культуротворчу активність у процесах, що відбуваються в області. 

Висновки. Різновекторність інтересів та культуротворчий потенціал 
музейників сприяє їх участі у різних сучасних культурно-мистецьких проектах. 
Доробки представлені ними на конкурсі «Краща книга Рівненщини» мають 
громадянорозвиваючі інтенції. Співпраця музеїв з іншими установами, зокрема 
бібліотекою, є ефективною щодо питання культуротворення у контексті розвит-
ку громадянського суспільства та збереження культурної спадщини. 
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Музей етнографії національного заповідника «Давній Галич»  
як центр дослідження та збереження культурної спадщини  

 
Скарбницею матеріальних та духовних цінностей сьогодні є музеї. Тут 

відбувається глибокий і безпосередній контакт людини з історією, культурою, 
мистецтвом. Найбільш раціональною і дійовою формою показу творів народної 
архітектури, предметів побуту у природному оточенні є скансени. Упродовж 
останніх років спостерігається зростання їх ролі у системі сучасних засобів поши-
рення етнокультурної інформації та популяризації культурної спадщини народу. 

Питання створення музеїв просто неба піднімали на Україні в різні часи ві-
домі вчені, музейні працівники М. Біляшівський, І. Свенціцький, В.Кобільник. Від-
разу після Другої світової війни ініціативу створення музеїв підносять І. Вільде, 
О. Кульчицька, І Свенціцький, І Крип’якевич [1, 27]. 

Основна мета статті показати роль музеїв-скансенів у збереженні найці-
кавіших автентичних пам’яток архітектури, предметів побуту, відродженні на-
родних звичаїв та обрядів, ремесел, вирішенні наукових проблем пов’язаних з 
пошуком, збором, вивченням, реставрацією експонатів. 

Одним із таких музеїв є Музей етнографії Національного заповідника 
«Давній Галич», який розташований на околиці села Крилоса на першій лінії 
оборонних валів давнього Галича. Тридцять років на цій території відтворюються 
архітектурні пам’ятки ХІХ – ппочатку ХХ століття, які представляють історико-
етнографічні регіони Івано-Франківщини: Покуття, Гуцульщину, Бойківщину та 
Опілля. 

Етнографи та архітектори музею досліджували пам’ятки архітектури по 
селах Прикарпаття. До музейної експозиції підбирали типові будівлі з кожного 
етнографічного регіону, враховуючи стан збереження архітектурного об’єкта, 
його художньо-естетичну вартість. 

http://libr.rv.ua/ua/read/12-best-book/
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Сьогодні скансен є центром збереження матеріальної та духовної спад-
щини наших предків. В нашому музеї експонуються найтиповіші пам’ятки на-
родної архітектури та побуту Прикарпаття: традиційні селянські житлові та 
господарські будівлі, виробничі та громадські споруди. Експонати для ін-
тер’єрів будинків зібрані відповідно до специфіки кожного регіону. Це зразки 
народного одягу, різноманітні побутово-ужиткові речі, які засвідчують талант і 
працелюбність багатьох поколінь нашого народу. 

Функції сучасного музею надзвичайно широкі: комплектування, облік 
збереження, вивчення та популяризація пам’яток історії та культури. Створення 
тематичних та етнографічних експозицій розширює та поглиблює розробку ет-
нографічної проблематики, сприяє збереженню народної традиційної культури 
у локальних проявах [4, 72]. 

Експозиції залишаються основною формою впливу на громадськість, 
оприлюднюють результати науково-дослідної та колекціонерської роботи 
працівників музею [8, 73]. Для розвитку етнографічного музеєзнавства ве-
лике значення мають польові матеріали. Одним з напрямків цієї роботи є му-
зейна програма етнографічних досліджень. На основі польових спостережень 
проводиться дослідження етнорегіону Опілля. Територія Галицького та Рога-
тинського Опілля є найменш вивченою і найбільш суперечливою у порівнянні з 
іншими регіонами Прикарпаття [7, 10].  

Зібрані під час експедицій експонати потребують не тільки наукового дослі-
дження, а й, що найголовніше, вмілого їх зберігання. Тому в кожному музеї існують 
фондові колекції, які формуються роками, зберігаються у відповідних умовах. Ро-
бота зі збору експонатів показує, яке значення має людський фактор, наполегли-
вість, коли йдеться про збереження пам’яток історичного минулого. Багаторічна 
праця працівників музею повернула до життя не одну пам’ятку, не один експонат. 

Проблема захисту музейних колекцій від пошкоджень була і залишається 
актуальною у всьому світі У цьому процесі велика роль відводиться народним 
методам збереження: обробка сильним розчином солі (ропою), нафтою, смо-
лою. У деяких будівлях ще зберігся домашній консервант – дим. Та з часом во-
ни теж потребували хімічної обробки антисептиками. Застосовується метод 
обприскування від перепадів температур і вологи. 

Однією з найважливіших функцій сучасного музею є його культурно-
освітня, педагогічна діяльність. Основною формою науково-освітньої роботи 
залишається екскурсія. Проводяться оглядові тематичні екскурсії-лекції, уроки-
екскурсії. В останні роки відзначається посилення інтересу до народознавства 
та етнографії. Тому вчителі приводять учнів на уроки народознавства. Прово-
диться певна співпраця музею зі школами району та області. Головне в цій ро-
боті – новий підхід у виборі тематики екскурсії, читання лекцій у шкільних 
закладах, проведення екскурсій у формі діалогу. Таким чином здійснюється 
програма «Музей – школа». Програма «Екскурсія без екскурсовода» дає мож-
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ливість кожній родині самостійно, без втручання екскурсовода і порушення 
внутрішнього сімейного спілкування знайомитись з музейними експонатами.  

У Музеї етнографії Національного заповідника «Давній Галич» розробля-
ється проект «Живий музей», в основі якого лежить принцип використання як 
інноваційних так і традиційних форм музейної діяльності. Передумовами для 
початку розробки проекту стали такі фактори: наявність у музеї експозиції та 
виставок, що виступають культурно-мистецьким середовищем; прагнення знай-
ти ефективні інноваційні засоби реалізації культурно-освітньої діяльності; пот-
реба підняти престиж музею. Основними завданнями проекту «Живий музей» є 
вивчення основних термінів етнографії, ознайомлення з матеріальною та духов-
ною культурою Прикарпаття. Цей проект реалізується через такі форми діяльності 
музею: екскурсії з елементами квесту; театралізовані свята та розваги, вікторини, 
майстер-класи, тематичні музейні уроки, виставки, презентації та інше.  

Удосконалюються і такі популярні форми культурно-просвітницької ді-
яльності, як масові заходи. Традиційним став у нас музейно-туристичний фес-
тиваль «Галицька брама», який проводиться з 2011 року. Ми, перш за все, 
ставимо за мету відродження та збереження культурно-мистецької спадщини. 
На території скансену проводяться фольклорно-етнографічні свята: «Різдвяна 
вервичка», «Опільські великодні фестини», «Андріївські вечорниці» та ін., які 
завжди є велелюдні та яскраві. Окремі фольклорні колективи працюють у сади-
бах музею, де відвідувачі мають чудову нагоду познайомитися зблизька з тради-
ціями прикарпатців, взяти самим безпосередню участь у театралізованих дійствах. 

Отже, музеї просто неба є оберегом духовної культури нашого народу, 
яка своїм корінням сягає сивої давнини, пов’язана з різними періодами людсь-
кого життя, порами року, тому сприяють відродженню, збереженню та популя-
ризації народної культурної спадщини. 
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Олексюк О. Я., Воробчак Т. М. 
 

Скансен як поле історичної реконструкції 
 
Вже ціле століття в музейній практиці триває «перехідний етап», пов'язаний 

з кардинальними трансформаціями музейного простору і його сенсів, а також 
соціокультурних функцій музею. У співтоваристві музейних фахівців поширю-
ються уявлення про «інтегрований музей» та «нову музеологію», в яких музей 
розглядається як інститут, що виходить за межі функцій консервації та освіти, і 
переходить до здійснення більш широких проектів, що дозволяють музею брати 
участь в житті навколишнього соціуму і інтегруватися в навколишнє середовище.  

Стратегії розвитку музейної справи XXІ століття запропонували нові типи 
музеїв, в сучасних умовах, стрімко збільшилися кола можливих музейних об'єктів. 
Ще в ХІХ ст. музеї вважалися елітарними і консервативними установами, однак, 
згодом вони стали доступні широкому загалу. Саме Найстатечніше, щодо свого 
буття і покликане консервувати історичну пам'ять в культурі, виявилося в 
сучасній практиці досить мобільним. 

У 1891 р в Швеції був відкритий перший музей під відкритим небом 
«Скансен». Вистачило усього 125 років, щоб, по-перше, ця назва стала загаль-
ною і дала ім'я великому напрямку в музеології – «скансенологіі», а по-друге, 
дуже багато різноманітних скансенів з'явилося по всьому світу [1,c.7]. 

Оригінальність ідеї скансену полягала у винесенні процедур «консервації 
пам'яті» за стіни музею. Експозиції сучасних музеїв створюються на пло-
щах, що перевищують розміри приміщення. Відтепер і самі стіни, і об'єкти в 
оточенні являли собою живу і рухливу межу між «сьогоднішнім» і «мину-
лим», що висвітлило континуум музею. Музейний топос спочатку транслю-
вав хронологічний сенс, але у втіленні ідеї скансену феноменологічні межі часу 
і простору музею скасовуються. Житла, ремесла, господарство, предметний світ 
і духовні практики (етнографічні фестивалі, фольклорні свята і релігійні обря-
ди, історичні та етнографічні реконструкції) здійснюються в актуальному часі, 
але при цьому занурюють відвідувача в минуле. 

Другим важливим принципом ідеї музею під відкритим небом є 
інтерактивність і доступність. Сучасні музеї зливаються з життям місцевого на-
селення (саме тому, по всьому, активно з'являються світу етносела). У такому 
музеї не може бути скляних вітрин і рамок, «експонати» доступні не тільки для 
візуального сприйняття, але і для фотографування або придбання. Всі речі 
функціональні, на очах у відвідувача використовуються за призначенням, пра-
цюють, що змушує багатьох дослідників вживати епітет «живий» на адресу 
скансену, маючи на увазі, що класичний музей «неживий». 

Скансени сьогодні – це не тільки величезна кількість музеїв під відкритим 
небом по всьому світу, але і велика різноманітність типів музеїв. Музеєзнавці, 
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підсумувавши різні класифікації, музеї під відкритим небом поділяють на 
основі підходу до музеєфікації об'єктів історико-культурної спадщини та 
історико-культурного середовища на [7,c.1-2]:  

- ансамблеві, або такі, що музеєфікують нерухомі об'єкти відокремлено 
від історико-культурного середовища; 

- середовищні, що зберігають історико-культурне середовище, або мо-
делюють історико-культурне середовище; 

- живі, або такі, що музеєфікують історико-культурне середовище в 
розвитку; 

- екомузеї, де середовище зберігається в розвитку завдяки зусиллями 
місцевих жителів, а об'єкти історико-культурної спадщини використовуються 
за первісним призначенням. 

Артур Хазеліус, засновник Скансена, розглядав його експозицію як 
колекцію «живих картин». «Метою Скансена є не просто колекціонування ста-
рих предметів побуту, а пробудження патріотичних почуттів і зміцнення нашо-
го захисного механізму» [1, c.7]. 

Парадокс ідеї скансену полягає в злитті протилежностей – фіксації 
історичної пам'яті та продукування нових сенсів. Середовище музеїв під 
відкритим небом як форма організації пам'яті в сучасній культурі є одночасно 
законсервованим й в той же час таким, що постійно оновлюється, саме це і ста-
новить причину успіху і популярності подібних музеїв як в Україні, так і в 
Західній Європі. 

Створення скансенів як таких (етнографічних сіл, поселень і 
інтерактивних експозицій під відкритим небом), і процес скансенологізації 
музеїв іншого типу не випадково співпали зі структурними змінами в 
економіці, культурі, соціальній сфері XXI століття. Вони стали відображенням 
тенденцій розвитку сучасного суспільства в музеєзнавстві. На економіку і 
суспільне життя все більший вплив мають фактор вже не пасивного, але актив-
ного консюмеризму нашого сучасника, інтеграційні процеси, зростання ролі 
науки та культури. У той же час зі збільшенням обсягів та підвищенням 
швидкості масового індустріального виробництва згасає творчий потенціал 
індивіда. Ці особливості розвитку постсучасного суспільства багато в чому ви-
значають практичне втілення ідей створення музеїв нового типу – скансенів. 

В той же час, багато людей бажають долучитися до історії саме для того, 
щоб зрозуміти основи минулого і на цій основі побудувати вектори свого май-
бутнього. Саме тому історична реконструкція у середовищі скансену є 
можливістю відчути дух епохи. Здійснення «історичних реконструкцій» в усь-
ому світі пов’язане із взаємодією різних інтересів. Власне, вже у цьому можна 
бачити самостійну проблему. Зокрема, це виявляється в ході практичної 
організації «історичних реконструкцій», а скансен як певний організований 
простір дозволяє реалізовувати подібні проекти. Так, дуже часто в означені 
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історичної реконструкції заявляється формат «жива історія» («living history») 
[3,c.104], подібне визначення підходить й для означення скансена. Втім, воче-
видь, навіть кількох окремих термінів, існуючих в англійській мові, недостатньо 
для позначення всього видового розмаїття. «Історичні реконструкції» можуть 
між собою дуже відрізнятися як за метою, так і за характером відновлюваного 
матеріалу, оскільки додатково можна виділити світоглядні, поведінкові, технічні, 
матеріальні реконструкції [4,c.106]. Так, можна виокремити:реконструкції 
подій; реконструкції об’єктів; реконструкції символічних дій і ритуалів [5,c. 73]. 
Найприйнятнішою формою поєднання середовища скансену й історичної 
реконструкції, на наше переконання є фольклорний-етнічний або культурно-
історичний фестиваль.  

Важлива властивість музеїв просто неба – наявність видовищного елементу 
і широкі можливості неформального спілкування (під час організації змагань, 
обрядів, театралізованих вистав, ярмарків, виступів фольклорних колективів). 
Останнім часом існує тенденція відтворювати у рамках музеїв просто неба 
традиційні ремесла і види діяльності, характерні для відповідної місцевості і часу, 
наприклад, роботу мірошника, ткача, коваля, гончара, тесляра, винокура, 
пасічника і багато інших. Іноді також відвідувачам музею пропонується спробува-
ти свої сили під керівництвом фахівця. Кожен може відчути себе у ролі коваля чи 
гончара та ін. У деяких музеях реконструюють навіть транспорт минулих років. 
Історичний транспорт в музеях просто неба може виконувати не тільки функцію 
експоната, що діє, але й утилітарну транспортну функцію, оскільки площа таких 
музеїв може бути великою. Цікавим елементом скансенів є практика приготуван-
ня страв традиційної кухні, коли їжа готується «на очах» у відвідувачів, та навіть 
за їх участю, що надає аходу ще більшої колоритності. Отже, пізнавальне значен-
ня і емоційний вплив таких музеїв дуже великий [7,c.2]. 

Фестиваль – це час святкування, релаксації і відновлення сил після періоду 
важкої роботи. Суттєвою функцією таких заходів є консолідація місцевого 
співтовариства, культивування позитивних героїв і продовження традицій. Очевид-
но, що історичні реконструкції подій дійсно виконують деякі з цих функцій. 
Дослідники Д. Пікард (D. Picard) і М. Робінсон (М. Robinson) також вважають, що 
історичні реконструкції, як і їх прообрази в минулому, «є складними нашарування-
ми соціальної реальності», що не тільки відзначають єдність людей, а й дають 
можливість «врятуватися від сучасності» через театральне дійство[5,c.74-75]. Особ-
ливе зацікавлення у нас викликає діяльність українських клубів – військово-
історичної дружини «Чорна Галич», Товариства збереження історичної спадщини 
«Галицький лев» [3,c.105], клуб військово-історичної реконструкції «Зігмунд» 
(Івано-Франківськ). Перший з названих клубів займається реконструкцією Галиць-
ко-Волинського князівства ХІІІ століття періоду правління Данила Галицького, а 
також середньовічного бою, бере участь у різноманітних змаганнях з історичного 
фехтування. Товариство збереження історичної спадщини «Галицький лев» 
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(зареєстровано у червні 2001 року) та учасники клубу «Зігмунд» – головним на-
прямком діяльності обрали реконструкцію давньоруського побуту та військової 
справи Галицько-Волинського князівства. Вважаємо, що досвід учасників 
історичної реконструкції в поєднанні з автентичним середовищем Національного 
заповіднику «Давній Галич» цілком відповідає поняттю «жива історія». 

Так, E. Брунер (E. Bruner) вважає, що «жива історія» може бути хорошим 
способом дізнатися про минуле [5, c.75]. Цю думку поділяють й інші 
дослідники, які вважають, що автентичність не повинна бути бар’єром для 
розуміння «головної істини» про минуле. 

Наше припущення полягає в тому, що ідея музею під відкритим небом 
сьогодні значно трансформувалася. 

З моменту появи скансенів для виокремлення цього типу музеїв базовими 
були два чинники: збереження пам'яток народного зодчества і демонстрація того 
чи іншого типу культури та етнографічних колекцій. В даний час «скансен» – це 
навіть не тип музею, а новий спосіб його культурного буття. Відвідувач чекає 
інтерактивності, своєю включенності в контекст, в іншу реальність. У скансені ці 
очікування виправдовується. Межі музейного простору, через історичну 
реконструкцію та ігрове поле не тільки розширюються, а й розчиняються.  

Скансен сьогодні претендує на автономну соціальну інституалізацію, 
оскільки і його середовище і його функції унікальні. Це вже не музей в класично-
му розумінні, але і не розважальний центр, не освітня установа, але і не сховище. 

Скансен – в першу чергу змістовне середовище, пропонує відвідувачеві 
відмовитися від ролі пасивного глядача, що втягує людину в активну продуку-
вання нових предметів, смислів, інформації та власних умінь. 
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Омельчук К.М. 
 

Реставратор-монументаліст Ольга Плющ  
(за матеріалами родинного архіву) 

 
В структурі пам’яткоохоронних досліджень чільне місце відведено пи-

танням охорони і реставрації національної історико-культурної спадщини. Ста-
новлення реставрації в Україні як окремої наукової дисципліни, проходило в 
контексті діяльності окремих інститутів та науково-дослідних відділів при Ака-
демії архітектури УРСР, які займалися розробкою теоретичних, методичних та 
методологічних засад реставрації пам’яток [3]. 

Проте в сучасній історіографії не достатньо вивченим залишається пи-
тання становлення та перших років діяльності київської школи реставраторів-
монументалістів. На сьогодні ця проблема частково представлена в окремих 
статтях, проте єдиної узагальнюючої праці на цю тематику немає, що зумовлює 
необхідність висвітлення діяльності школи та біографії її основоположників – 
О. Плющ, Л. Калениченка, Є. Мамолата. 

Доповідь спрямована на висвітлення основних моментів життя Ольги Фе-
дорівни Плющ (1909–2000), досліджених на матеріалах її родинного архіву. Він 
є важливим з погляду повноти джерельної бази дослідження, адже містить до-
кументи особистого, наукового, творчого характеру, які розкривають постать 
О. Плющ на тлі епохи, її невід’ємну роль у становленні київської школи рес-
тавраторів-монументалістів. 

О. Плющ народилася 13 січня 1909 р. у м. Сновськ Городнянського повіту 
Чернігівської губернії. Із автобіографії О. Плющ дізнаємося, що сім’я Ольги 
Федорівни відносилася до робочого класу: батько Федір Андрійович, з 1894 по 
1920 рр. працював на залізничній дорозі «в качестве смазчика вагонов», матір – 
Пелагея Михайлівна, домогосподарка, виховувала восьмеро дітей, у 1946 р. на-
городжена медаллю Матері-героїні [5]. 

О. Плющ була шостою дитиною у родині. У 1925 р. вона закінчила шко-
лу-семилітку у м. Сновськ, після чого протягом 1927–1929 років навчалася у 
кооперативних профкурсах.  

У 1929 р. вступила до Ленінградського державного університету, звідки в 
1930 р. була переведена до Хіміко-технологічного інституту, який успішно за-
кінчила в 1935 р. Після навчання в університеті розпочала кар’єру науковця: з 
1935-1936 рр. працювала науковим співробітником на факультеті Хіміко-
технологічного інституту, з 1937 по 1938 рр. – в Лабораторії Науково-
дослідного інституту пластмас у Ленінграді. 

Варто зазначити, що починаючи з 1938 р. трудова діяльність О. Плющ прохо-
дила в руслі численних переїздів та відряджень. Так, у 1938–1939 рр. вона працює в 
державній організації «Башнафта» Башкірської АРСР, потім – на кафедрі пластмас 
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Московського хіміко-технологічного інституту ім. Д.Мендєлєєва в якості наукового 
співробітника. З жовтня 1941р. бере участь у будівництві Народного Комісаріату 
шляхів сполучення СРСР (НКШС або Наркомшлях) в Абхазькій АРСР, звідки в бе-
резні 1944 р. направлена до Києва і працює інженером-економістом при Київському 
будівельно-монтажному управлінні треста «Укрпромбуд» НКШС СРСР [9]. 

Важливим аспектом подальшої науково-дослідної діяльності О.Плющ, 
стала багаторічна і копітка праця у сфері реставрації монументального живопи-
су. Архівні документи дають підстави вважати, що звернення уваги О.Плющ до 
питання реставрації пам’яток нерозривно пов’язано із діяльністю її чоловіка, 
відомого мистецтвознавця, художника-реставратора – Л.Калениченка, який із 
1945 р. плідно працює в Інституті монументального живопису і скульптури 
Академії архітектури УРСР. З серпня 1947 р. О. Плющ – в.о. старшого науково-
го співробітника Інституту, де спільно з Л. Калениченком і Є. Мамолатом 
вперше в історії реставрації монументального живопису УРСР, розробила ме-
тодику й технологію робіт з реставрації, яка базувалася на використанні висо-
комолекулярних сполук – розчину поліхлорвінілових смол з метою укріплення 
монументального живопису, апробованих під час реставрації сакральних спо-
руд Києва др. пол. ХХ ст. [4, c.20]. 

Варто зазначити, що у липні 1949 р. Державним Комітетом Ради Мініст-
рів СРСР по впровадженню передової техніки в народному господарстві, 
О. Плющ, Л. Калениченко, Є. Мамолат були нагороджені Авторським сві-
доцтвом № 76740 за винахід «Способ закрепления настенной живописи» [6]. 

12 серпня того ж року Ольга Федорівна нагороджена Авторським посвід-
ченням № 77232 за винахід «Способ выполнения фресковой живописи» [7]. 

Як бачимо, в результаті синтезу теоретичних знань та практичних нави-
чок О. Плющ як хіміка-технолога, фахового досвіду Л. Калениченка та Є. Ма-
молата, впродовж 1947–1949 рр., було зроблено суттєві зрушення у галузі 
реставрації монументального живопису й закладено основи київської школи 
реставраторів-монументалістів. 

За період проведення реставраційних робіт у Володимирському соборі 
1947–1952 рр., Плющ провела масштабну роботу з дослідження покривного 
шару живопису та його закріплення.  

У 1950–1952 рр. бере участь у реставрації композиції М. Врубеля «Зіше-
стя Св. Духа» в Кирилівській церкві і в реставрації настінних розписів XVIII ст. 
у Хрестовоздвиженській церкві Києво-Печерської Лаври [10]. 

Наступним важливим етапом роботи стало обстеження стану давніх моза-
їк і фресок Софії Київської і розроблення проектних, технологічних і програм-
но-методологічних положень по реставрації монументального живопису. Після 
погодження Науково-Методичної Ради Президії Академії Наук СРСР, розпоча-
лася масштабна робота над реставрацією мозаїк і фресок собору, спираючись на 
винайдений комплексний метод реставрації, який ґрунтувався на вивченні ар-
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хітектурно-будівельних, хіміко-технологічних аспектів та застосування нових 
матеріалів, здатних протистояти різним негативним впливам [2].  

Окрім того, під час реставраційних робіт було вперше застосовано метод 
картографічного дослідження та фіксації процесів реставрації. Отриманий до-
свід київських реставраторів було впроваджено у практику інших реставрацій-
них майстерень СРСР [1, c. 163]. 

Із виробничої характеристики, складеної керівником Лабораторії рестав-
рації давнього живопису на О. Плющ, ми дізнаємося, що вона «в совершенстве 
овладевает методикой реставрации мозаик и фресок и лично принимает участие 
в реставрации наиболее ответственных и опасных участках древних мозаик». 
Серед відреставрованих композицій в головному вівтарі: «Святительський 
чин», «Євхаристія», «Богоматір-Оранта», «Деісус» (спільно із Л. Каленичен-
ком), «Первосвященник Аарон», у Центрально-купольній частині – «Архангел 
Михаїл», «Благовіщення» (спільно з А. Єрко), «Євангеліст Йоанн», «Євангеліст 
Матфій», мозаїчні зображення Севастійських мучеників у медальйонах під-
пружних арок (спільно із Л. Калениченком, А. Єрко), у приділі Йоакима і Анни 
– Композиція «Розп’яття», «Зішестя Св. Духа» (спільно із Л. Калениченком), 
«Введення у храм Діви Марії» (спільно із Є. Мамолатом), у приділі Петра і 
Павла – «Ісус перед Каяфою», «Зречення Петра», «Поява Христа перед жона-
ми-мироносицями». Окрім того, О. Плющ особисто реставрувала ряд окремих 
фрескових зображень в центральній наві та в приділі Петра і Павла [11]. 

Паралельно із реставрацією монументального живопису, Ольга Федорів-
на займається активною науково-дослідною діяльністю: у 1956 р. при Академії 
архітектури УРСР, вона захистила дисертацію на тему «Застосування поліхлор-
вінілової смоли у монументально-декоративних роботах» й здобула ступінь 
кандидата технічних наук. Окрім того, Ольга Федорівна є автором близько 50 
наукових праць, присвячених історії та теорії реставрації настінного живопису, 
способах розкриття та закріплення пігментів давніх фресок, закріпленню шту-
катурної основи живопису. Результатом багаторічних досліджень О. Плющ 
стала її робота над спільною монографією з Л. Калениченком «Реставрація на-
стінного живопису. Методика. Техніка. Технологія», яка вийшла друком лише у 
2010 р. під назвою «Реставрація настінного живопису. Теорія. Методика. Техні-
ка. (за сприянням Є. Огаркова). 

Сьогодні неможливо переоцінити роль О. Плющ в контексті збереження і 
реставрації пам’яток монументального живопису в Україні. За вагомий внесок 
у становлення національної реставраційної галузі, Постановою колегії Головної 
Ради УТОПіК від 4 березня 1993 р., О. Плющ, Л. Калениченку, Є. Мамолату як 
«фундаторам Київської школи реставрації монументального живопису, присуджено 
Архітектурну премію імені І.В. Моргилевського за розробку та впровадження ком-
плексного методу реставрації монументального живопису ХІ-ХІХ ст.; за відкриття 
стародавніх фресок Софійського собору та Кирилівської церкви» [8]. 
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Металеве вбрання іконостасу Стефанівського приділу  

Успенського собору Києво-Печерської лаври 
 

«Благочестіе 
усердствующихъ  

къ Святынямъ  
Печерскія Лавры  

снабдило ихъ весьма  

многими драгоцѣнными 

украшеніями, а всѣ Церкви 
таковыми же утварями»  

[1, с. 68] 
 

Оздоблення інтер’ єрів 
Успенського собору Києво-
Печерської лаври, видатної 
пам’ятки ХІ-ХХ ст., «Великої 
церкви», як називали його ав-

тори описів ХVІІІ-ХІХ ст., досі є недостатньо вивченим питанням. Зокрема, 
відсутні ґрунтовні дослідження придільних іконостасів храму, які існували до 
часу його знищення у 1941р.  
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В процесі підготовки до відбудови споруди у 2000 р. було проведено 
фундаментальне дослідження історії собору та вигляду його інтер’єрів, досконально 
вивчені архітектурний аспект історії пам’ятки та джерельна база [2]. Робота колекти-
ву фахівців є тією основою, яку ми можемо доповнювати новими даними, отрима-
ними в процесі вивчення експонатів, врятованих з-під руїн Успенського собору.  

У звіті про розбирання руїн 1962-1963 рр. слушно було зазначено, що 
знайдений речовий матеріал, після його дослідження, може стати «богатейшим 
иллюстративным материалом к истории отечественной культуры…» [3, с. 7]. 
Тому сьогодні необхідна систематична кропітка робота зі збереженими 
пам’ятками, і саме під час проведення наукової реставрації є нагода їх всебіч-
ного вивчення. 

Важливо відзначити: якщо дерев’яні іконостаси та більшість ікон не збе-
реглися внаслідок руйнації собору та перебування в завалах, то саме врятовані 
оклади ікон та інші елементи дорогоцінного вбрання можуть доповнити нашу 
уяву про вигляд іконостасів та інтер’єрів храму. 

В даній публікації ми ставимо за мету введення до наукового обігу ком-
плексу дорогоцінного вбрання іконостасу Стефанівського приділу середини 
ХVІІІ – ХІХ ст. Два оклади ікон з цього іконостасу ще у 1969 р. опубліковано у 
статті М.В. Холостенко [4, с. 38, 42], але ця робота залишилась непоміченою.  

Стефанівський приділ знаходиться з північного боку Успенського собору. 
На плані А.Кальнофойського 1638 р. він зафіксований під № 35: «Часовня святого 
архидиакона Стефана, князей их милости господ Корецких» [5, с. 32]. Дослідники 
поки не дійшли єдиної думки щодо часу заснування приділу [2, с. 28-42]. В.І. Щерби-
на, вивчивши справу про відбудову собору [6], вказував, що «бічні приділи збудовано 
давніше, але не знати, коли саме – за Мазепи, чи ще раніше» [7, с. 84]. О.В. Сіткарьова 
на підставі аналізу іконографічних документів (зображень Успенського собору) дово-
дить, що «між 1697 і 1701 рр… Стефанівський приділ підняли до рівня висоти стін 
давнього храму, над ним з’явилася баня на світловому барабані» [8, с. 78]. 

Відомості про вигляд інтер’єру приділу до пожежі 1718р. відсутні, але 
збереглися дані про створення іконостасів у ХVІІІ ст. «У витратній відомості за 
1727р. зазначено: «Уплачено сницарам, за иконостасы в …Стефановский... 
приделы…». Закінчили виготовлення іконостасів в 1729 р. Іконостаси в Стефа-
нівський та Іоанно-Богословський приділи виконував [чернігівський маляр] 
Яким Глинський. Майстер зобов’язувався написати іконостаси «самым луч-
шимъ мастерствомъ иконописнымъ своимъ золотом и фарбами венецкими са-
мими добрими своими жъ» [9, с. 73]. Також в архівах збереглися відомості про 
періодичні поновлення ікон та золочення іконостасу. 

Під час відтворення іконостасів наприкінці ХХ ст. архітектори спиралися в 
основному на малюнки Ф. Г. Солнцева середини ХІХ ст. [10, с. 698; 11, с. 133]. 
Виявлене фото пам’ятки к. ХІХ ст. [11, с. 132] (люб’язно надане О. В. Сіткарьо-
вою) та архівні описи надають більш точне уявлення про іконостас.  
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Двохярусний дерев’яний різний іконостас 20-х років XVII I ст. складався з 
місцевого ряду та напівкруглого завершення, заповненого іконами (написаними 
«на штемпованих блятах») [11, с. 141] в обрамленні з пишного різьблення. До 
місцевого ряду входили ікони в окладах з ростовими зображеними Христа Вседер-
жителя, Богоматері з немовлям, Св. Фекли, Св. Стефана, а також Царські і Диякон-
ські врата з зображеннями священномученика Корнилія та праведника Авеля.  

В процесі фондово-реставраційної дослідницької роботи 2016 р. встанов-
лено, що комплекс окладів ікон, що відповідає переліку ікон місцевого ряду 
цього іконостасу, зберігається у фондах Заповідника. Спираючись на фото 1961 р. 
ікони та окладу «Св. Первомучениця Фекла» (КПЛ-М-10674, вінець – КПЛ-М-
7278) з іконостасу Стефанівського вівтаря, які були знайдені в руїнах Успенсь-
кого собору [11, с. 132], реставраторами та хранителем фонду метал Г.І. Листо-
пад були з великою долею вірогідності атрибутовані, як належні до цього ж 
іконостасу, оклади ікон «Св. Первомученик Архідиякон Стефан» (КПЛ-М-1156, 
вінець – КПЛ-М-10674) (іл. 1), «Христос Вседержитель» (КПЛ-М-10675) та 
«Богоматір з немовлям» (КПЛ-М-1155, вінець – М-5904).  

Святі зображені у повний зріст: Христос і Богоматір представлені на хма-
рах в оточенні янголів, Святі мученики Фекла і Стефан – на тлі умовного пей-
зажу. Оклади суцільні, з накладними вінцями, виконані зі срібла з частковим 
золоченням, у техніці карбування. Їх розміри 109-112 см., вага близько 2,5 кг. 
Крім технологічних ознак ідентичності авторського «почерку» карбування, ок-
лади об’єднує декор полів – гнучке стебло з вертикально розташованими на 
ньому квітами, а також форма картушів з написами. Така трактовка орнаменту є 
досить оригінальною, та не має точних аналогів серед пам’яток, що зберігають-
ся в колекції Заповідника. 

Оклади, безсумнівно, є витворами українського барочного золотарства, 
але вирізняються рядом іконографічних та декоративних особливостей, що ста-
ли полем для подальшого їх вивчення. 

На основі аналізу архівних описів церковних речей Успенського собору, у 
яких фіксували переважно дорогоцінні предмети, вдалося встановити час ство-
рення окладів та їх вкладників. 

В «Именной описи церковных вещей Успенского собора Киево-Печерского 
монастыря 1758 г.» в Стефановському приділі описані лише срібні оклади ікон в 
кіотах, а також 29 ікон «окладных сребром роботи бас[ме]нной». [12, с. 23]. У Книзі 
описів 1768 р. [13, с. 20] вказано: «В том же пределе [Св. первомученика и архидиа-
кона Стефана] местные все иконы Спасителева Богоматерняя первомученика 
Стефана и Фекли сребранными пестропозлащенними шатами с такими жь и по-
лямы накрити.» На основі співставлення цих відомостей можемо припустити, 
що шати на іконах іконостасу з’явились у 60-х роках ХVІІІ ст. Стилістичні оз-
наки окладів відповідають такому датуванню.  
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В архівному описі Успенської церкви 1877 р. [14, с. 74 зв.] подано розши-
рену інформацію про іконостас приділу Св. Апостола Первомучника і Архідия-
кона Стефана і зокрема зазначено, що срібні «пестропозолоченные ризы» на 
місцеві ікони пожертвувані намісником Лаври ієромонахом Іоанікієм Богаєв-
ським (Іоаникій (Бугаєвський [Яків]), 1704 р. народження, …1762 р. обирався 
на Печерського архімандрита [15, с. 360]) і типографом ієромонахом Самуілом 
Рубчановским (Самуїл (Ропчановський, Рубчановський Симеон), 1702-1764 рр., 
був керівником Печерської друкарні [15, с. 410]). Вказані в описі розміри і вага 
окладів співпадають з фактично існуючими. Таким чином, оклади місцевих 
ікон іконостасу Стефанівського приділу були виготовлені в період між 1759 р. і 
1764 р. (рік смерті вкладника Самуіла Рубчановського).  

Звертання до архіву М.В. Холостенка, який зберігається у фондах Націо-
нального Заповідника «Софія Київська» (висловлюю щиру вдячність моїй коле-
зі Ганні Марченко за підказку напряму пошуку) не тільки підтвердило 
походження ікон з даного іконостасу а і дозволило виявити фото ікон Св. Сте-
фана (НЗСК КП-5261/503) і Вседержителя (НЗСК КП-5261/246), які, попри не-
задовільний стан збереження, дають уяву про живопис іконостасу. 
(Висловлюємо подяку співробітникам НЗСК за можливість ознайомитись з ар-
хівом). Місце знаходження ікон нам встановити не вдалося. 

Також М.В. Холостенко вказує: «Велику кількість карбованого срібла бу-
ло вийнято нами з руїн Стефанівського приделу. Серед них особливо цікаві ри-
зи намістних ікон іконостасу. Вони трохи пізніші ніж плити престолу 
[головного вівтаря Успенського собору, 1752р.], але теж являють собою харак-
терні витвори доби пізнього українського барокко» [16, с. 43]. 

В процесі реставрації предметів з колекції НКПІКЗ та дослідницької ро-
боти встановлено, що у фондах Заповідника зберігається велика кількість мета-
левих творів саме зі Стефанівського приділу.  

Збереглися Царські врата іконостасу (КПЛ-М-10805), виконані у 1876 р. 
московською фабрикою А.М. Постнікова, віднайдені в руїнах собору та відрес-
тавровані у 1993-94 рр. під групою фахівців під керівництвом реставратора ви-
щої категорії Марченко А.І.  

До металевого вбрання іконостасу належить і оклад ікони Успіння Бого-
матері ХІХ ст. у колі з променями (КПЛ-М-10789), виконаний з мідного сплаву 
з золоченням та посрібленням, яка наразі перебуває на реставрації. Ця компо-
зиція була розташована над Царськими вратами. 

Також збереглися рака Св. Стефана (КПЛ-М-1168), виготовлена на початку 
ХХ ст. у московській майстерні І.Ф. Тараброва, фрагменти окладів престолу та 
жертовника, окремі ікони на металі, які розміщувались у вівтарній частині. 

Висновки. В фондах Заповідника зберігається повний комплекс металево-
го вбрання іконостасу Стефанівського приділу (іл. 2). Оклади ікон створені у 
60-х рр. ХVІІІ ст., Царські врата та оклад Успіння Богоматері у обрамленні 
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променів – наприкінці ХІХ. Виявлено архівні фотографії трьох ікон місцевого 
ряду іконостасу. 

Таким чином, ми вводимо до наукового обігу комплекс пам’яток 
українського золотарства 60-х рр. ХVІІІ ст., технологічному дослідженню яких 
буде присвячена окрема робота.  

Співставлення наявних у колекції експонатів з даними архівних фотогра-
фій, описів собору та вкладних і витратних книг значно розширює поле для ат-
рибуції предметів та відтворює контекст їх побутування. 
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Онищук А.А. 
 

Історія фондової колекції Державного музею іграшки 
 

Музей іграшки – це особливий музей. У світі дуже багато історичних, ху-
дожніх і природничих музеїв, вони мають спільні риси, і загалом приблизно 
однаково працюють. Але музеї, що присвяченні іграшкам, іграм та дитинству 
мізерний відсоток. Немає в світі двох схожих музеїв іграшки, бо іграшка бага-
тогранний, багатошаровий твір, що охоплює усю діяльності людини. 

Державний Музей іграшки є першим в Україні музеєм, що присвячений 
іграшці, її історії, фольклорному побутуванню іграшки, та історії виробництва. 
Відкрився він 1 січня 2015 року, але його колекція започаткована ще у 1930-х 
роках і залишила свій слід в серцях п’яти поколінь. Музей також досліджує ін-
ші аспекти, пов’язані з дидактикою, теорією гри, дитячою освітою та педагогі-
кою. Наша колекція включає в себе: порцелянові ляльки ХІХ ст., велику 
бібліотеку поліграфічних ігор, набори конструкторів, ляльки, лялькові будинки 
і лялькові набори, м’яконабивну, військову (оборонну), технічну, спортивно-
моторну, дидактичну іграшку для раннього віку, набори для творчості, фігурки, 
та велике зібрання новорічних і різдвяних ялинкових прикрас. Зараз музей міс-
титься у крихітному приміщені з експозиційною площею 168 м2 на яких демон-
струються 2 000 експонатів із 18-тисячної колекції.  

Основою кожного музею є його колекція. На музей величезною мірою 
впливає як, коли, ким і для чого ці колекції формувались. Усі музеї іграшок до-
сить молоді. Тривалий час іграшка не вважалася тим предметом, який слід ко-
лекціонувати, як невід’ємний і самобутній елемент матеріальної культури. У 
світі існує багато традицій колекціонування. Одні з найдревніших – це збиран-
ня коштовностей, зброї, творів мистецтва тощо. З цих традиційних колекцій й 
утворилися перші музеї. Першими почали збирати рідкісні та коштовнііграшки 
при королівствах дворах. Є колекції іграшок англійської королівської родини, а 
також російських царевичів в Ермітажі. Ці колекції збирались, бо іграшки, яки-
ми грались юні королі, були витворами ювелірного мистецтва, зроблені спеці-
ально для царських сімей, а часто ще цінились як дипломатичні подарунки.  

Колекціонування іграшок, якими граються звичайні діти, вірогідніше по-
чалася з педагогічної теорії великого просвітника Жан-Жака Руссо. За його 
теорією вільне виховання дитини базується на трьох компонентах: природа, 
люди та предмети оточуючого світу. Руссо зазначав, що іграшка є тим елемен-
том,що і дає дитині перші знання про оточуючий світ. Так в кінці ХVIII ст. сус-
пільство поступово змінює ставлення до дитини, починає бачити в ній щось 
інше, ніж маленького дорослого. Світ усвідомлює роль дитинства для людини, і 
приділяє більшу увагу іграшці у вихованні. В середині ХІХ ст. з’являються 
перші колекціонери іграшки, такі як: Марко Грушевський, Олександре Бенуа, 
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Микола Бартрам, купці Морозови та багатьох інших закоханих в іграшку ко-
лекціонерів. В іграшці вони бачили своє дитинство, щасливі роки. Їхні колекції 
розміщувались у власних майстернях, прикрашали будинки, або, як у Олексан-
дра Бенуа, були розставленні у робочому кабінеті. «И вот что забавно, – писал 
А.Н.Бенуа, – все могли бы их иметь, стоят они гроши, и радость для глаз они 
доставляют большую, а между тем, кроме как у В.Д. Матэ, у Сомова, у Добу-
жинского, у Билибина, у покойницы М.В. Якунчиковой, у С.Н. Тройницкого, я 
этих игрушек не встречал». [5, с. 24] Одна з основних проблем в колекціону-
ванні іграшок полягає в їхній швидкій зміні. Як в ХІХ, так і ХХІ ст. іграшки ку-
пуютьусі а, доживають до сьогодення одиниці. Якщо іграшку не закупити 
зараз, то через десятиліття вже можна буде і не відшукати, бо іграшки мають 
короткотривалий вік, діти їх розбирають на запчастини, гублять, нищать. Особ-
ливо гостро це відчувається зараз, коли у дітей багато ляльок, фігурок, маши-
нок і вони їм швидко надоїдають. З іншого боку компанії, що випускають 
іграшки, постійно оновлюють і удосконалюють свій асортимент. Купити іграш-
ку, яка випускалась навіть п’ять років, тому вже дуже важко, а ті, яким понад 
п'ятнадцять-двадцять років ще важче. 

В кінці ХІХ ст. світ переживав виставковий і музейний бум. Це і всесвітні 
виставки, іміжнародні салони, вернісажі… Багато речей, які людям тоді здава-
лись звичними, демонструвались в музеях і на виставках. «Не виключено, що 
багатьох на колекціонування іграшок могла спонукати Перша Всеросійська ви-
ставка дитячих іграшок, що відбулась в Петербурзі в 1890 році. Не меншої ува-
ги заслуговує виставка 1913 року в Петербурзі, присвячена іграшці ХХ ст. 
Відмітити також треба успіх російської іграшки на різноманітних міжнародних 
виставках, наприклад, в Льєжі 1905 року, в Мілані у 1906 і 1927 роках, в Пари-
жі в 1925 і 1937 роках.»[5, с. 31] На початку ХХ ст. світ покладав дуже великі 
надії на техніку, економіку, медицину, а також на саму людину. Світ був у пе-
редчутті «нової людини». Щоб її сформувати, почали з дітей і педагогіки ново-
го століття. «Элен Кей в сочинении метко выразила характерное внутреннее 
отличие современной эпохи, лаконично и образно назвала ее: «Век ребенка». 
Да именно мы переживаем сейчас многокрасочную светлую зарю долгождан-
ного века ребенка» [4 с. 310]  

Не зважаючи на захоплення новітніми педагогічними теоріями, де у ви-
ховання дитини значне місце посідала іграшка, та поширення моди на колек-
ціонування іграшки, на початку ХХ ст. на території України іграшка 
промисловим способом майже не вироблялась. В журналі «Советская игрушка» 
наводяться статистика продажів іграшки за 1913 р. Так за рік іноземної іграшки 
було продано на 40 тисяч рублів, а вітчизняної усього на 2 тисячі рублів. Ство-
рення СРСР і включення до її складу Радянської України ситуацію зовсім не 
поліпшило. Після переходу на планову економіку ті невеликі підприємства і 
артілі, що виготовляли іграшку, переформатували виробництва на економічно 
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вигідну їм продукцію. Ситуації з іграшкою була патова, її не вистачало навіть 
на дитсадки. Закордонну іграшку не закуповували, як раніше, вважали буржу-
азною, а та невелика кількість, що вироблялась, мала жахливу якість. В 20-ті 
роки ситуація тільки погіршувалась. З метою подолання безграмотності насе-
лення в 1928 році на керуючі посади в освіті прийшли «педологи», які керува-
лись молодою наукою, педологією, яка в собі об’єднали підходи різних наук 
(медицини, біології, психології, педагогіки) до розвитку дитини. Однією із сто-
рін роботи педологів стала заборона в дитсадках і школах таких іграшок як 
ляльки, конструктори, м’яко-набивна іграшка та навіть дитячі книжки, з вірша-
ми Маршака та Чуковського. Крім того, в школах була запроваджена система 
тестувань, за результатами якої більшість дітей треба було переводити в спеці-
альні заклади для дітей з вадами розвитку. Плачевну ситуацію в освіті було 
вирішено кардинальними способом. Виходить Постанова ЦК ВКП(б) від 
04.07.1936 «О педагогических извращениях в системе Наркомпросов». Поста-
нова відновлювала повністю в правах педагогіку і педагогів, ліквідувала ланку 
педологів в школах, переводила основну масу дітей в нормальні школи. В шко-
лах повернули форму царських часів, а в дитсадки іграшки. Фактично освітню 
галузь перевели на роботу за принципами дореволюційної системи, звісно з до-
мінуванням ідеології правлячого класу.  

Одним з перших урядових кроків у сфері виробництва і розповсюдження 
іграшки стало прийняття постанови ЦК ВКПП(б) № 202 від 26 серпня 1933 ро-
ку «Про виробництво дитячої іграшки», на виконання якої були організовані 
Комітети з іграшки при Народних Комісаріатах освіти союзних республік. До їх 
складу увійшли представники Народних Комісаріатів легкої промисловості, 
охорони здоров’я, спілки художників, та інші організації, що мали відношення 
до виготовлення іграшок. Головним завданням комітетів з іграшки було здій-
снення політико-ідеологічного керівництва і контролю над виробництвом і ви-
користанням іграшок для дітей різного віку. Крім того, Комітети сприяли 
залученню до створенню нових зразків іграшок художників, педагогів, конст-
рукторів. Були створені спеціальні комісії (інспектури) на місцях для вивчення 
промислових потужностей, формувалися плани робіт новостворених підпри-
ємств, здійснювалось регулювання постачання сировини і напівфабрикатів. 
«Створення цього Комітету було виконано своєчасно, оскільки справи в іграш-
ці знаходяться у великій прірві. 1933 рік характеризувався масовою закупівлею 
іграшки. Низка якість іграшки заважала її збуту. Виявилось, що іграшка не ви-
тримала екзамен на той момент, коли збільшилась кількість споживачів, які 
пред’явили до неї більш серйозні вимоги. Ця закупівля призвела до значного 
закриття багатьох підприємств (особливо у системі промислової кооперації). 
Випуск іграшки був невигідним підприємствам, і при першій нагоді вони пере-
ходили на випуск інших виробів, більш прибуткових. В результаті асортимент 
іграшки катастрофічно впав, і його якість з точки зору педагогічних і художно-
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технічних вимог надзвичайно знизилась.». [3, с. 7] «За останній рік сильно 
зменшився асортимент іграшок Кількість асортименту доходить до двох з по-
ловиною тисяч найменувань, в той же самий час кількість найменувань ігра-
шок, наприклад, в Америці доходить до п’ятдесяти тисяч. А якщо врахувати, 
що з двох з половиною тисяч іграшок більшість є варіантами одного і того самого 
типу іграшок, стане ясно, наскільки ми бідні різними видами іграшок.» [3, с. 8 ]  

Згідно з постановою № 202 від 1933 року «Про виробництво іграшки» бу-
ло запропоновано Раді Народних Комісарів СРСР організувати до 1 січня 1934 
року музеї іграшки у Москві, Тифлісі, Ташкенті та Харкові. Затримку з органі-
зації музею у Харкові спричинив переїзд столиці до Києва. А вже 15 листопада 
1936 року виходить постанова уряду №159 «Про виставку дитячої іграшки при 
НКО УРСР», на виконання якої в Києві створено постійно діючу виставку іг-
рашок. На ній були представленні досягнення місцевої промисловості, зразки 
іграшкової продукції УРСР і деякі закордонні іграшки. Для виставки в Києві 
Комітет відбирав привезенні закордонні зразки та масово викуповував іграшки 
по всіх комісійних магазинах міста. Мета виставки – зосередити увагу проми-
словості на іграшці, ознайомити з кращими зразками, стимулювати вітчизняне 
виробництво іграшок. Крім того, виставка займалась проведенням засідань з 
питань роботи торговельної мережі, видавництвом ілюстрованих каталогів, 
списків рекомендованої іграшки, комплектуванням пересувних виставок та ор-
ганізацією ігротек. Доступ на виставку мали лише профільні установи і вище 
галузеве керівництво. Виставка була своєрідним зібранням кращих зразків іг-
рашок, які треба було освоювати виробникам. На базі виставки також проводи-
лись республіканські, міські і районні конкурси з виготовлення іграшок, що 
сприяли розширенню асортименту завдяки новим ідеям. «Комітет вирішив все-
бічно використовувати закордонний досвід, чого до цього не використовували 
організації, що виготовляють іграшки. З цієї метою Комітет придбав за кордо-
ном 800 зразків, з них комітет виділив і направив на виробництво 200 зразків. 
Їхній випуск потребує високих виробничих потужностей, якими не володіють 
наші підприємства, і запуск цих зразків потребує довгої і наполегливої праці» 
[3, с. 7 ] «В переслідуванні «довгого рубля» деякі підприємства дійшли до того, 
що спеціальні ресурси, виділенні на випуск нових зразків в минулому році, ви-
користовували на виробництво кнопок, скріпок, пивних корків, з якими «менше 
возні». Не дивно, що план випуску іграшок на 1934 рік був виконаний по країні 
лише на 55 %. Можна назвати десятки міст, новобудов, де іграшок не бувало 
місяцями. В 1934 році було відпущено 350 000 рублів на освоєння технічної іг-
рашки. Заводам були дані конкретні завдання. Завдання ці не виконані. Ні один 
закордонний зразок до цих пір не освоєний і артілями.». [2, с. 7 ] Так деякі зраз-
ки, що закупили в 30-ті, були випущенні тільки в 50-тих роках.  

Постійно діюча виставка іграшок в Києві зберігала усі зразки ігор та іг-
рашок, що виготовлялись майстрами, артілями чи великими підприємствами. За 
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правилами роботи, іграшки діставали назву «зразки- еталони» і залишались в 
якості вихідного зразка. Таких зразків-еталонів мало бути мінімум два, один 
ішов на підприємство, а інший залишався, передавався на виставку. Саме ці 
зразки-еталони і стали основою майбутнього музею. На 1938 рік колекція налі-
чувала більше 2000 експонатів і постійно зростала. Така тенденція відродила у 
керівництва Міністерства освіти УРСР ідею 1933 року створити в Києві про-
фільний музей іграшки, котрий став би центром наукової роботи з питань гри 
та іграшки, а також центром методичної допомоги педагогам. Для формування 
повноцінного музею необхідно було мати в колекції не лише сучасні, а старо-
винні народні іграшки. Спеціально для цього було створено декілька стаціо-
нарних пунктів збирання і вивчення народних ігор та іграшок в найбільш 
цікавих і багатих традиціями місцевостях. До формування колекції були залу-
ченні місцеві педагоги і школярі. Працівники постійно діючої виставки займа-
лись пошуком окремих колекцій іграшок, що знаходились в музеях різного 
профілю, з метою їх передачі до майбутнього музею іграшки.  

До 1941 року була проведена велика робота з підготовки документів для 
створення музею іграшки як окремого закладу, але почалась Друга Світова вій-
на. Під час жорстоких бойових дій, як і більшість унікальних колекцій Києва, 
іграшки не були евакуйовані. Великими зусиллями співробітники охороняли 
колекцію і навіть під час окупації виходили на роботу. Більшість іграшок вда-
лось врятувати.На другий рік після звільнення Києва, 1 липня 1944 року поста-
новою Радою Народних комісарів УРСС за № 744 «Про створення дитячих 
іграшок на підприємствах УРСР» була відновлена робота постійно діючої ви-
ставки іграшок при Міністерстві освіти за адресом вулиця Ново-Павлівська, 3 
(сьогодні – вулиця Юрія Коцюбинського).  

На виконання цієї постанови при Народному Комісаріаті Освіти УРСР утворе-
но Художньо-технічну раду у справах дитячих іграшок, що стала по суті правонас-
тупницею Комітету з іграшок. Ситуація з виробництвом іграшок у післявоєнний час 
була ще гірша, ніж в 30-ті роки. Міжвідомча рада була покликана давати консульта-
ції та допомогу у випуску нових зразків. Як і раніше зразки-еталони нових іграшок 
залишались на виставціі таким чином поповнювали колекцію.  

11 грудня 1964 року постановою Колегії міністерства освіти УРСР пос-
тійно діюча виставка іграшок перейменовується в Республіканський методич-
ний кабінет ігор та іграшок при Міністерстві освіти України., що дало змогу 
значно розширити її функції. Забезпечення діяльності Ради з іграшок було по-
кладено на новостворений кабінет. Така рада повністю стала відповідальна за 
впровадження якісної іграшки. Кожна іграшка що випускалась на території Ук-
раїни,підлягала психолого-педагогічній та художно-технічній експертизі в про-
цесі впровадження у виробництво.  

Колекція іграшок в Державному музеї має величезний науковий та істо-
ричний зміст. Це найбільш повне системне зібрання іграшок, що випускались у 
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Радянській Україні з 30-тих років ХХ ст. Станом на 1991 рік Міжвідомча рада 
обслуговувала понад 450 підприємств України, які займались випуском іграш-
кової продукції. Контрольні зразки-еталони, що поповнювали фонди майбут-
нього музею. Крім самих іграшок, музей володіє архівними матеріалами, які 
розкривають історію та специфіку виробництва іграшкової продукції. Величез-
не значення мають протоколи засідань Міжвідомчої ради з іграшок при МОН 
України, а також аналітичні довідки, звіти, доповіді. Ці матеріали містять акту-
альну і сьогодні інформацію щодо асортименту підприємств, стану вироб-
ництва іграшок загалом, психолого-педагогічних та художньо-технічних вимог 
до іграшок тощо.  

Також величезною перевагою є те, що колекція не просто збиралась, але і 
формувала ринок іграшок в радянські часи.Проте колекція, якою володіє музей 
сьогодні, могла і не дійти до нашого часу. З 1964-го року Республіканський ме-
тодичний Кабінет ігор і іграшок тримав фонди іграшок на бухгалтерському ба-
лансі, за яким кожного року частину «застарілих» іграшок підлягала списанню. 
Тільки завдяки теперішньому головному зберігачеві фондів музею Пржегод-
ській Тетяні Олександрівні, яка в той час працювала в Кабінеті, списували тіль-
ки поламані і втрачені зразки. Так колекція зберіглась майже в повному обсязі  

Після заснування Державного музею іграшки 1 січня 2005 року, заклад зі-
ткнувся з проблемою поповнення фондів. Зараз основною поповнення склада-
ють приватні подарунки громадян. Проблема полягає в безсистемності 
комплектування музейної збірки. Заклад не може формувати повну колекцію 
іграшок 90-х чи 2000-х, або закуповувати іграшки для фондів за тематикою. 
Небезпека полягає в тому, що майбутні відвідувачі, які прийдуть до музею, мо-
жуть і не знайти свою іграшку, а історичний зріз, який представлений в музеї 
від 30-тих років може перерватись.  

На сьогоднішній день Державний музей іграшки постав перед ще однією 
величезною проблемою, пов’язаною з консервацією і реставрацією музейних 
предметів. Деякі іграшки із ПВХ (полівінілхлориду) зазнають структурних по-
шкоджень, у них виявлено значну міграція фарбового шару і зміна властиво-
стей сировини. Іграшка стає липкою і текучою. Дуже важко дослідити хімічний 
склад такої сировини, щоб визначити, як зупинити руйнування. Деякі іграшки із 
гуми 40-50 років зазнали незворотної деформації форми. Величезні складнощі 
виникають також під час реставрації. Багато іграшок виготовленні із матеріалів, 
які сьогодні не використовуються у виробництві – це композити, різні сорти 
целулоїду, полімерних пластмас, та смоляні суміші. Як реставрувати іграшку із 
полімерів, коли заводська рецептура таких пластмас втрачена? Важка ситуація 
із залученням фахових реставраторів. Наприклад реставрацію ляльок має здій-
снювати не тільки хороший скульптор, але і професійний лялькар, який розумі-
ється на фабричній технології та ігровій механіці ляльки. Скульптори, які 
приходили на підприємства в 60-70-х роках, згадували, що витрачали роки, щоб 
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освоїти специфічну пластику ляльки. Віртуозність майстра-лялькаря полягала в 
тому, що він робить ляльку, не скульптурною, а ігровою. Лялька повинна мати 
нейтральний вираз обличчя, що міняється від ситуації і повороту частин тіла. 

Отже, за вісімдесят років свого існування колекція іграшок пережила 
Другу Світову війну, загрозу часткового знищення внаслідок нетипового для 
музейних колекцій бухгалтерського обліку, численні переїзди та структурні ре-
організації, і нарешті в 2005 році набула музейного статусу. Проте, на жаль, за-
лишаються актуальними проблеми створення належних умов для її зберігання, 
реставрації, системного комплектування та експонування, що відповідає її дер-
жавному та світовому значенню.  
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Дослідження портрета кавалерственої дами з колекції  
образотворчого мистецтва Національного музею історії України 

 
Дана стаття представляє наукову атрибуцію портрету невідомої жінки, 

кавалереси ордену «Salus et gloria» (Зіркового хреста), з колекції Національного 
музею історії України після науково-технологічного дослідження в бюро Арт-
лаб та реставрації твору. Портрет раніше не вивчався з технологічної та 
мистецтвознавчої точки зору. 

Однак, Валентина Рубан у своїй монографії «Український портретний 
живопис ХІХ ст.» раніше описала цей портрет. Отже, твір є цікавим для 
сучасної наукової спільноти. 

Центральний Історичний Музей отримав цю пам`ятку у 1937 р. Джерелом 
даних став «щоденник експедиції Дмитра Щербаківського на Волинь», який 
зберігається в Інституті Археології Національної Академії України. Портрет 
разом з низкою інших робіт був вивезений з монастиря Бернардинців міста 
Ізяслав, в котрому з 1950 року і до сьогодні розміщено виправну колонію №58. 
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На портреті зображена поважна благородна дама, про що свідчить орден на 
грудях «Salus et gloria». Це жінка середнього віку, елегантно одягнена у стилі 
ампір (1810-ті р). Дослідження, проведені в бюро АРТ-ЛАБ, довели, що виявлені 
пігменти та наповнювачі, ступінь висихання олії та порівняльний вік деревини 
підрамника, не відповідають часу панування моди, по якій одягнена особа. 
Дослідники зазначають, що портрет невідомої жінки невідомого майстра, створе-
ний у другій третині 19 ст. Зроблений висновок, що цей портрет являє собою 
копію, створену в середині 19 ст. з оригіналу другої половини 1810-х років. 

Також, у відділі наукової реставрації пам'яток історії та культури був 
здійснений комплекс реставраційних заходів, з метою збереження та приведення 
до експозиційного стану твору. Зокрема, виправлення наслідків попередньої 
реставрації, зведення проривів основи, очищення звороту полотна від щільних за-
бруднень та домішок (ПВА, тваринний клей). Після підведення реставраційного 
грунту та видалення пилових забруднень з поверхні живопису, потрібно було по-
тоншити пожовтілий, деструктований та потемнілий шар лаку. Далі було прове-
дено тонування втрат живопису та покриття захисним шаром лаку. 

 
 

Осадча Т.В. 
 

Сучасні тенденції розвитку музейної діяльності.  
Digital маркетинг в комунікаційній стратегії музею 

 
До другої половини ХХ століття основними обов’язками музею було збе-

рігання і демонстрація власної колекції. Сьогодні музеї змушені існувати у ви-
сококонкурентному середовищі, вони мають боротися за своїх відвідувачів на 
ринку дозвілля та конкурувати з культурними інститутами, які використовують 
нові платформи для комунікації з сучасною аудиторією. Для музейної спільно-
ти необхідно адекватно і цілісно сприймати тенденції сучасного суспільства, 
вирішувати проблеми вдосконалення діяльності сучасного музею в умовах ста-
новлення нового соціокультурного порядку, заснованого на інноваційних тен-
денціях суспільства.  

Зараз в Україні прогнозується найвищий темп розвитку національної му-
зейної справи, який відповідає «сплеску» національної самоідентичності та 
патріотично-культурного відродження. Тому саме час впроваджувати та модер-
нізувати систему.  

Останні кілька років просліджується нова тенденція в розвитку культур-
ної сфери – культури участі (participatory culture). Фактично, це принципова но-
ва модель взаємодії між культурними інституціями та суспільством, де 
особлива увага приділяється комунікативній функції музею, його взаємодії з 
різними аудиторіями, де глядач – не «споживач», а частина системи, яка фор-
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мує і визначає вектор розвитку музею або культурних подій (виставок або 
культурних програм). Тому, в першу чергу, зусилля мають бути сконцентровані 
на дослідження справжнього інтересу і потреб аудиторії, спробувати зрозуміти, 
що саме в колекції музею може визвати резонанс з життєвими інтересами 
спільноти і як досягти діалогу із сучасністю.  

Для того, щоб перетворити потенційних відвідувачів в постійних треба 
орієнтуватися і знати власну аудиторію. Для цього потрібно зробити соціоло-
гічні дослідження, щоб краще знати відвідувачів музею, їх очікування, розро-
бити програми, що відповідають потребам аудиторії. 55% відвідувачів музеїв 
України – це діти, слухачі та студенти, цю категорією називають міллінеалами 
(прим. народженні наприкінці 80-их до 2000), ще трохи і вони стануть ключо-
вою споживчою масою. Тому дуже важливо надихнути та заохотити учнівську 
та студентську молодь, тим самим перетворити їх на постійних відвідувачів та 
вивчити особливості їх купівельної поведінки, щоб знати, як продавати мілле-
ніалам свої товари і послуги.  

Основні тенденції розвитку сучасного музею:  
- визначити свою місію. У цьому питанні дуже важливо бути послідов-

ним, це впливає на репутаційну акцію, рівень позитивного сприйняття відвіду-
вачами . Дотримування своєї місії сприяє стабільності в плані бізнесу.  

- доступність. Знайти причини, чому відвідувачі не приходять і усунути ці 
перешкоди. Часто буває так, що людина вважає що цей заклад «не для таких, як 
я» – це проблеми репутації. Або з першого погляду не значні питання на 
кшталт робочих годин музею або парковки біля нього, можуть дійсно стати 
проблемою відвідуваності.  

- персоналізація . Музей повинен бути готовим до різних категорій відві-
дувачів і дати змогу для них отримати власний музейний досвід. Для цього 
можна запровадити тури для різних груп або створити персональний досвід 
завдяки взаємодії з працівниками музею. До цієї категорії можна також внести 
відповіді на запитання з соц.мереж., створення структури членства в музеї.  

- створити можливість для відвідувачів ділитися власним досвідом. Нара-
зі, в епоху вільного Інтернету, у відвідувачів є висока схильність до того, щоб 
ділитися своїм персональним досвідом з однодумцями, друзями і це напряму 
можна використовувати у маркетинговій стратегії музею.  

Важливо зазначити, що зміни в системі пріоритетів можливі для музею 
будь-якого профілю і масштабу, а нестача ресурсів стає додатковою мотиваці-
єю для змін. Великі музеї з багатими колекціями, які роблять ставку в першу 
чергу, на державну підтримку, виявляються більш консервативними і менш 
гнучкими у виборі стратегії, ніж невеликі музеї, які гостро потребують громад-
ської підтримки. Раніше музеї були тим, чим вони володіють, а сьогодні вони – 
те, чим готові поділитися. Є музей і конкретний відвідувач. Здатність музею 
відгукнутися на потреби суспільства і гнучко перебудовувати свою діяльність, 
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відкриваючи можливість для залучення кожного потенційного відвідувача, стає 
запорукою для його власного виживання і громадської підтримки [4].  

Треба прийняти той факт, що найближчі 10 років музей буде змінюватися 
швидше ніж за останні 50. І музеї не можуть залишитись осторонь суспільних 
змін. Активне впровадження нових форм комунікацій в сфері цифрових техно-
логій – це не забаганка субкультур чи молоді, це виклик масової культури. 

Вже з’явилось розуміння, що музей – не тільки експозиції, фонди, екскур-
сії, це бренд. Створити цікаву експозицію вже не достатньо. Її потрібно зуміти 
продати глядачам. Сьогодні, переможцем за час і кошти відвідувача виявляєть-
ся музей, який найкраще розуміє його потреби і обирає пріоритетом не тільки 
якісний музейний продукт, а і розробку ефективних способів їх просування. 
Основна проблема – відсутність грошей. Треба знайти спонсорів або способи, 
які зможуть просувати продукт без великих коштів. І з розвитком digital це ста-
ло реально.  

Можна виділити чотири основні напрями, в яких цифрові технології мо-
жуть допомогти музею [2]:  

- надання інформації, яка максимально розкриє той чи інший експонат 
або контекст; 

- робота з аудиторією, як кількісна (розширення аудиторії музею) так і 
якісна (взаємодія, зворотній зв'язок, діалог);  

- за допомогою технологій, збирати статистичні дані про те, як поводить 
себе відвідувач в музейних стінах, який обирає маршрут, яка інформація про 
культурні об’єкти його цікавить, а також безпосередньо збирати думки відвіду-
вачів про музей в соціальних мережах або на сайті музею для покращення ро-
боти музею. 

- цифровий фандрайзинг. Пошук та збір коштів для проведення музейних 
проектів, виставок за допомогою цифрових технологій. (приклад, проект Mu-
seum for Change в Одесі, де одесити за місяць зібрали понад 37тис. грн. для 
потреб Одеського Художнього Музею). 

Цифровий маркетинг використовує всі можливі комунікаційні інструмен-
ти для просування музейного продукту серед яких: інтернет мережа в цілому, 
сайт музею, соціальні медіа, мобільні та touchscreen платформи, інтерактивні 
панелі та екрани, зовнішня реклама. 70% опитаних зізналися, що отримають 
інформацію про музейні заходи саме завдяки соціальним мережам і мікроблогу: 
соціальні мережі – 70,42%, ЗМІ – 8,33%, інтернет (стрічки новин, інформаційні 
портали) – 19,58%, інші – 1,67% [3]. 

Музейний сайт. Майже 50% відсотків відвідувачів перш ніж прийти до 
музею будуть шукати інформацію на сайті музею. Тому слід прослідити, щоб 
сайт виконував три основні функції: просвітницьку, інформаційну, іміджеву. 
Перша полягає в наданні даних пов’язаних з освітньою місією: лекції, екскурсії, 
віртуальні тури. Інформаційна функція будується на надаванні необхідної інфор-
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мації про музей (для різних цільових груп), а також інструментів для роботи з 
нею. Іміджева функція здійснюється формулюванням на сайті місії і висвітлення 
образу музею його філософії. Якщо функціонал сайту дозволяє купувати квитки 
та сувенірну продукцію, то користь від інтернет-платформи зростає вдвічі. 

Мобільні додатки. В основі цього полягає ідея «музею у кишені». Сього-
дні мобільні платформи пропонують широкий ряд можливостей для взаємодії з 
відвідувачем безпосередньо в музеї, наприклад, отримання нової інформації, 
ігрова взаємодія, перегляд відео, аудіогіди, навігатори, віртуальні екскурсії. Це 
досить дороге задоволення. І кращою альтернативою було би забезпечити адап-
тацію вашого сайту під мобільні пристрої. 

Соціальні медіа. Використовуються з метою охопити якомога більшу 
кількість людей, які потенційно можуть стати відвідувачами музею, а також під-
тримувати з ними довгострокові відносини. Соціальні медіа існують у вигляді со-
ціальних мереж, форумів, блогів, різних відео-хостингів, сайтів-спілок, подкастів 
(радіо-формат) і навіть віртуальних ігор. Першочергове завдання навчитися ство-
рювати унікальний погляд на життя музею, знаходити цікаві деталі. Музей має 
бути представлений реальними людьми, дозвольте заглянути за лаштунки – 
це підігріває інтерес. (приклад: сторінка Музею Ханенка в Instagram 
@khanenko_museum, Музей Ивана Гончара @honchar.museum). У 2016 році Росій-
ський Музей показав вдалий приклад застосування цифрового маркетингу. У рам-
ках виставки «Автопортрет» вони провели конкурс селфі з вподобаною картиною, 
а потім відвідувачі мали розмістити фото в своїх соціальних мережах. Глядачі 
охоче підтримали ідею, і у підсумку, учасників виявилося більше, ніж очікували 
музейники. Відвідуваність виставки зросла вдвічі, а за рахунок популярності ви-
ставки, музей продав більше квитків і на основну експозицію [1]. 

Всі ці digatal-інструменти працюють в рамках певного алгоритму: інфор-
мація, інтерактив, мобільність, зворотній зв'язок.  

Основним принципом повинна залишатися позиція використання цифро-
вих інструментів таким чином, щоб вони робили музей актуальним та сучасним 
місцем для отримання знань, адже він дійсно володіє унікальними предметами 
та інформацією про них. Цифрові технології повинні лише модернізувати про-
цес отримання цього знання. 

За допомогою цифрових технологій музей стає доступнішим і зрозумілим 
для більшої кількості людей. Тільки такий підхід може вважатися ефективним 
для підтримки зацікавленості відвідувача. А правильний алгоритм інструментів 
дозволяє розширити свою аудиторію, просувати музейний бренд і послуги.  
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Павлів О.В. 
 

З нагоди відкриття меморіальної дошки директору аматорського  
драматичного гуртка ім. І. Я. Франка в Долині Андрію Штеню 

(документально-польове дослідження) 
 

Андрій Штень, син Семена (1887-1963) народився в приміських околицях 
міста Долина (Івано-Франківська область), в урочищі Одиниця, що зараз нале-
жить селу Оболонні. Його рід походить з давнього німецького коріння Штенів, 
що проживали на околицях міста. Сестра його батька Семена – Катерина 
Штень була одружена на Николаєві Бойдунику, який походив із знатної родини 
українських націоналістів, теж родом із урочища Одиниця.  

Здобувши освіту лікаря ветеринарії все ж більшу частину свого життя 
Андрій Штень присвятив народному театру, котрий діяв в Долині під його 
керівництвом в 1920-50 рр. [8] Та задовго до цього він був вимушений в рр. І 
Світової війни долучитися до збройної боротьби між Австро-Угорською та 
Російською імперіями. Згідно даних видання УНС в Нью-Джерсі (США) "Свобо-
да" з 1916 року пан Андрій потрапив в полон, де спільно з сином його тети Кате-
рини Штень -- Теодором Бойдуником перебував в полоні в Томській губернії у 
таборі (в оригіналі) "Въятка-лагерь". [2, c. 4] Там він познайомився з Єфросинією 
(яку люб’язно називали Фрося) Свічкаренко, котра була медсестрою родом з Оде-
си, але теж, як і Андрій закохано відносилась до театрального мистецтва. [8] Її 
брат Кирило Свічкаренко був артистом, і вони спільно з Андрієм долучилися в 
1921 році до проведення постановки п'єси "Наталка Полтавка" в Томську, режисе-
ром якої був пан під псевдонімом "Гамалія". Про це свідчать афіша про проведен-
ня постановки п'єси та знимки тих часів, які зберігаються в Сімейному архіві 
родини Бойдуників ім. Дарії Попович (Бойдуник).  

Відтак, в часі примирення та демобілізації після 1923 року Андрій Штень 
повертається на старину свого батька Семена в урочищі Одиниці. Фрося 
Свічкаренко -- закохана в нього без тями приїжджає вслід за ним в Долину і в 
подальшому спільно вони засновують мобільний (себто пересувний) Ама-
торський драматичний гурток ім. І.Я. Франка в Долині, який з постановками 
п'єс українських класиків дає вистави по всьому Долинському повіті, в 
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найвіддаленіших слободах сего повіту. В Сімейному архіві родини Бойдуників 
ім. Дарії Попович (Бойдуник) збереглися оригінали п'єс тих часів списаних ру-
кою Андрія Штеня та його колеґи Костя Левицького, як наприклад: "Там де во-
ля кривавим цвітом зацвіла", "Трійка гультяїв", "Невольник" та інші. [4, c. 10] В 
Національній бібліотеці Чеської Республіки -- Слов'янській бібліотеці вберігся 
теж примірник ґазети "Калуський Голос" з 1942-го року, в якому згадується про 
Андрія Штеня та його театр, який навіть в часи лихоліть ІІ Світової війни зумів 
існувати та реалізувати для жителів Долинського повіту постановки п'єс 
українських класиків. [3, c. 4] 

 В 1941 році, виписуючи українську пресу 1930-40 рр., до прикладу "Жіноча 
доля", "Український пасічник", "Аматорський театр", "За друзія своя", "Львівські 
вісті", "Народня справа", "Неділя", "Місіонер" та інші, а також збираючи книги ук-
раїнських класиків, серед яких у фондах Сімейного архіву родини Бойдуників ім. 
Дарії Попович (Бойдуник) вбереглося цінне прижиттєве видання Юрія Федьковича 
під назвою "Вечерниці" (в-во "Просвіта, Львів -- 1867 р.) в 1941 р. Андрій Штень 
заснував власну приватну бібліотеку, для якої замовив із друкарні "Радянська До-
лина" абонементні картки для реєстрації читачів. [1, c. 7] 

 У фондах Сімейного архіву родини Бойдуників ім. Дарії Попович (Бой-
дуник) зберігається теж багато інших історично цінних матеріалів української 
культури 1920-1940-х рр., які належали Андрію Штеню. Серед них слід 
відзначити поштівку із зображенням долинянки і написом на ній "Показ 
народної ноші та звичаїв в Долині дня 20 вересня 1936 року". Сімейний архів 
родини Бойдуників ім. Дарії Попович (Бойдуник) володіє 3-ма примірниками 
цих поштівок і слід зазначити, що саме він є їх єдиним в Україні власником, 
оскільки ніде інде ці поштівки не зберігаються і не експонуються. 

 Вперше Олег Павлів (він же власник Сімейного архіву родини 
Бойдуників ім. Дарії Попович (Бойдуник)) опублікував поштівку в тижневику 
"Добра Справа" в 2013-му році [6, c. 12], а відтак повторно, в рамках виставки 
матеріалів і документів директора Аматорського драматичного гуртка ім. І. Я. 
Франка в Долині Андрія Штеня, яку Олег Павлів організував в долинському 
краєзнавчому музеї "Бойківщина" Тетяни і Омеляна Антоновичів [5, с. 6]. Не-
зважаючи на ці факти, Юрій Фреїв поминув у своїй книзі публічний і очевид-
ний факт походження поштівки із Сімейного архіву родини Бойдуників ім. 
Дарії Попович (Бойдуник). Це свідчить або про повну некомпетентність Юрія 
Фреїва, який вважає себе краєзнавцем або про його умисний плагіат і порушен-
ня авторських прав Олега Павліва і матеріальних прав Сімейного архіву родини 
Бойдуників ім. Дарії Попович (Бойдуник). 

 Але незважаючи на цю обставину, автор книги "Історія Долинського 
повіту на давніх світлинах" Юрій Фреїв, використавши поштівку "Показу ноші 
та звичаїв в Долині дня 20 вересня 1936 року" проявив себе вельми 
недобросовісним краєзнавцем і (причому до всіх інших поштівок в своїх книзі 
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він підписав джерело їхнього походження) до вищезазначеної поштівки не вка-
зав джерело її походження, яким є, було і буде саме Сімейний архів родини 
Бойдуників ім. Дарії Попович (Бойдуник). 

 Окрім того Андрій Штень був палким філантропом. Ще в роки 
міжвоєнних часів він спільно зі своєю дружиною Єфросинією заснували приту-
лок для українських дітей-інвалідів. Пізніше в 1950-их рр. усиновлений 
Андрієм Омелян Мазуркевич, який в 1956 р. скінчив курси бджільництва, за-
снували в своїй садибі пасіку та здаючи державі мед, за отримані з нього кошти 
утримували притулок навіть в тяжкі післявоєнні часи. Слід згадати і про уси-
новленого Андрієм Омеляна Мазуркевича. [4, c. 10] Як зазначає у своїй 
переписці адресованій Олегу Павліву (м. Прага, Чехія) пан Зенон Штень (м. 
Аделяйда, Австралія), батько Омеляна Мазуркевича -- Володимир разом з 
Андрієм воювали в лавах Австро-Угорської армії. Після повернення з війни в І-
ій пол. 1920 рр. Володимира Мазуркевича застрілили польські націоналісти і 
той у своєму передсмертному заповіті прохав Андрія попіклуватись його сином 
Омеляном, в чому заповіт Володимира паном Андрієм був виконаний. [9] 

 В 1944 р. Омеляна згідно даних військового квитка мобілізували в ряди 
РСЧА, де він був тяжко ранений в праву руку, якою в подальшому не володів. 
В післявоєнній добі, коли совіти відібрали в Андрія його прадідівські землі і 

перетворили веранду його житлового приміщення в Кіоск № 6 при Укропспілці 
для продажу продукції колгоспницям, які неподалік садиби Андрія працювали 
в заснованому совітами колгоспі, Омелян Мазуркевич користуючись пільгами 
ветерана Великої Вітчизняної війни 1941-45 рр. став продавцем у цьому кіоску, 
щоб хоч якось витіснити посторонніх людей із помешкання його вітчима, які 
претендували на місце продавця. [4, c. 10] 

 Слід зауважити, що саме Омелян після смерті Андрія в 1963-му році об-
городив могилу свого вітчима і встановив на ній залізний хрест з табличкою та 
написом на ній, на якій, згідно заповіту Андрія написано (могила, хрест і таб-
личка з написом вбереглася до наших днів), цитуємо: "Прощавайте гори Карпа-
ти, вже більше Вас не побачу..." Окрім того Омелян, який помер кінцем 90-их 
рр., доглядав за помешканням Андрія та його могили на цвинтарі, що на 
Бабієвій горі, відтак, могилою Андрія Штеня почав опікуватися та опікується 
до сьогодні Олег Павлів та його родина. [7, c. 5-6] 

 В Сімейному архіві родини Бойдуників ім. Дарії Попович (Бойдуник) 
вбереглася унікальна та єдина свого роду фотоґрафія (з підписом Андрія Ште-
ня) первинного осередку Аматорського драматичного гуртка ім. І.Я. Франка в 
Долині в 1930-их рр., учасниками якого були: Ольга Ілітич, сестри Броніслава-
Ярослава Панькович (з дому Бойдуник) та Дарія Попович (з дому Бойдуник), 
Марія Штень, Кость Левицький та ін. [5, c. 6] 

 Незважаючи на тиск з боку польських, німецьких, а відтак і радянських 
інтервентів Андрій Штень завжди намагався підготувати до огляду української 
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громади драматичні п'єси виключно українських класиків, за що його переслідувала 
радянська влада. В 1950-х рр. йому довелося, в зв'язку з переслідуванням з боку 
совітів, переховуватись в с. Ріпному (Рожнятівський район), де він познайомився з 
учасницею його театральних вечорів в с. Ріпному пані Євою Громадюковою (в по-
дальшому його другою дружиною). Повернувшись з с. Ріпного на старину свого 
батька Семена пан Андрій Штень занедовго, а саме в 1963 році помер. [4, c. 10] 

 Андрій Штень був людиною непересічною, всебічно розвиненою та та-
лановитою і пам'ять про нього повинна на завше залишитись в наших серцях, 
оскільки він вберігав та розвивав українське театреальне мистецтво та культуру 
української самобутності зокрема, в найнеобхідніший в той час для України 
період -- в період польської, німецької, а відтак радянської окупації 
західноукраїнських земель... 

 Підчас відвідин усиновленого Андрієм Штенем пана Івана Мазуркевича 
в домі для перестарілих в Смт. Вигода (Долинський р-н Івано-Франківської 
області), якому залишилось заповітом від Омеляна Мазуркевича помешкання 
Андрія Штеня, подружжя українських меценатів із Чехії пані Наталія Касанова 
та Каміл Касан (громадянин Словаччини) спільно із меценатом Олегом 
Павлівом пропонували створити в садибі Андрія Штеня Музей-садибу Андрія 
Штеня, але Іван Мазуркевич відмовив їм у цій пропозиції. [10] В даний момент 
занедбане і недоглянуте одним із онуків племінника Андрія Штеня -- Миросла-
ва Штеня, якому Іван Мазуркевич залишив подвір'я з помешканням заповітом 
поросло кропивою і будяками, могутня дубова стодола вщент вигоріла, а хата із 
колись чудовою верандою повністю завалилася. 

 Аналізуючи життєвий та творчий шлях директора Аматорського драматич-
ного гуртка ім. І. Я. Франка в Долині Андрія Штеня на завершення слід додати, 
що вбереження пам'яті такої провідної людини, якою був свого часу на 
регіональному рівні Андрій Штень неможливе без ретельного та ґрунтовного вбе-
реження архівних матеріалів і документів та інших речових артефактів з часів йо-
го діяльності, в чому вбачаємо внесок в організацію збереження історико-
культурної спадщини не тільки з боку музеєзнавців, але й приватних осіб та при-
ватних інституцій (на прикладі Сімейного архіву родини Бойдуників ім. Дарії По-
пович (Бойдуник)), зацікавлених у збереженні відголосків минулого. 
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«Музейницький» аспект життя та творчих звершень  
Богдана Лепкого 

 
Найбільш зрозуміла, сприйнятлива та традиційна форми збереження й 

сучасної популяризації об’єктів минулого – це різні прояви їх музеєфікації. І на 
цьому рівні ми осмислимо інтереси, думки, приклади практичної діяльності одно-
го з визначних особистостей українства, рання життєва доля якого була тісно 
пов’язана з Бережанщиною – письменника, поета, маляра, науковця, громадського 
діяча Богдана Лепкого. Він був беззаперечним представником повноцінного та 
якісного на результати українського інтелектуального життя пп. ХХ ст. 

Ще дитячі спогади Богдана Лепкого були пов’язані із його домашнім «музе-
єм», основу якого поклав давній меч, знайдений випадково на полі. Він (як і зага-
лом, невеличка та випадкова колекція) викликав у малого Богдана відчуття зв’язку 
з минулим краю, з подіями, які розгорталися на теренах Поділля. Все це направля-
ло дитину на емоційно-осмислюючий рівень сприйняття історичного та його ви-
разників – елементів давньої матеріальної культури [4, с. 95-97]. 

Формування цього розуміння минулого й, загалом, апріорно вираженого 
естетичного відчуття, також мало у Б. Лепкого прив’язку до дитинства. Як він 
сам згадував: «Від малої дитини я мав нагоду дивитися на деякі гарні образи... 
Учнем нашої гімназії бачив я не раз бував у палаці графа Потоцького в Раю об-
рази маляра Григлевського, Матейкового «Віта Ствоша», родинні портрети По-
тоцьких та декілька цінних фламандських малярів» [4, с. 201]. 

Моватут ведеться про роботи Александра Григлєвського (1833-1879) – 
польськогоживописця, який, отримав мистецьку освіту в Кракові та Мюнхені. З 
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1860 р. жив і працював у Кракові. У 1871 р. відвідував Львів, Підгірці, Олеськ. 
Упродовж 1872-1875 рр. проживав у Варшаві.  

А. Григлєвський знаний, перш за все, як автор живописних зображень 
замкових і палацових екстер’єрів й інтер’єрів (малюнки історичних пам’яток у 
Варшаві, Віланові, Лазенках, Кросні, Відні, Мюнхені, Празі, Кракові, Львові, 
Олеську, Підгірцях). Співпрацював з Я. Матейком, особливо в манері дотри-
мання історичної автентики [3, с. 36, 142-144; 11, s. 74-76]. 

Зокрема одне з творінь А. Григлєвського – «Кармазиновий зал у 
Підгірцях» – («SalaKarmazynowa w Podhorcach»), виконаний у 1871 р. (полотно, 
олія; 68 x 102,5 см.), а нині зберігається у Національному музеї (Варшава), по-
ходить з Райського палацу Потоцьких з-під Бережан [9]. Зберігалися тут й 
ідентичні авторські сюжети, які бачив майбутній український письменник, поет 
і художник.  

Передісторія володіння картиною Потоцькими відома: «У вересні 1865 р., 
після повернення з Парижа, Я. Матейко закінчив «Віта Ствоша». Образ вистав-
лено у Кракові на дохід реставрації великого вівтаря Ствоша з костелу Св. 
Марії. Ржевуцький зробив фотографію картини, а набув її гр. Станіслав По-
тоцький» [10, s. 54-55]. 

Загалом, усе це створювало необхідну пізнавальну та емоційно-
сприйнятливу основу для розвитку цієї, в подальшому – визначної, особистості 
не лише як мистця, поета та письменника, але й як професійного цінителя (ін-
терпретатора) пам’яток старовини, мистецьких творінь. Тобто, всього того, що 
формує суть «музеального». 

Цей музейницький (пошуковий, інформативний) хист чітко прослідковується 
і в кореспонденції молодого Богдана Лепкого. Так, у його листі (з Кракова) до 
Олександра Барвінського від 23 лютого 1909 р., зустрічається наступна фраза (у 
постскриптумі): «Пана Богдана здоровлю. При нагоді доношу Йому, що в тут. 
музею Нар. є портрет Мазепи – дуже гарний, молодий, пристійний. Тип народ-
ний, в оригінальнім одязі. 

Д(обр.) Хоткевич скопіював його і копія є хвилево в мене. Дуже цікавий» 
[2, с. 114].  

Принагідно зазначимо, що Олександр Барвінський – визначний 
український педагог, історіограф, історик літератури, публіцист, мемуарист, 
редактор, видавець, суспільно-громадський діяч (радник Двору, посол до 
австрійського парламенту, Сейму Галичини, член уряду ЗУНР). А його син Бо-
гдан – кого стосувалася подана у поскриптумі інформація – історик, бібліограф, 
публіцист, культурний діяч, дійсний член НТШ. Також про портрети Мазепи Б. 
Лепкий згадує і аналізує (зокрема через їх знаходження у музейних збірках) і 
безпосередньо в листах до Богдана Барвінського. 

У листі з Венцляра до О. Барвінського, від 26 листопада 1916 р., Богдан 
Лепкий повідомляє, що уже третій рік як він покинув Краків і думає повертати-
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ся до Львова (до Кракова «не знає, чи було б розумно»). Тому звертається до 
свого адресата, як парламентського Радника, з проханням щодо роботи. Обу-
мовлюючи при цьому межі власних професійних зацікавлень та занять. І тут 
знову проявляється «музеологічний» слід: «Можливо, я міг би окрім місця 
професора гімназії отримати ще й додаткову роботу: Народному Домі, 
Національному музеї, або ще десь. Я вже ознайомився з багатьма музеями, сам 
очолював школу прикладних мистецтв, багато вчився, навіть багато дізнався з 
власного досвіду і зважив, отже, сподіваюсь, що мені не відмовляють щодо 
місця в закладі культури» [2, с. 183]. Що підтверджує: Б. Лепкий не 
відмовлявся від роботи у музеї; навпаки – навіть прагнув її. 

Власне, у цитованому епістолярному документі, він коротко проілюстро-
вує своє попереднє творче становлення, навчання, формування на професійно-
му рівні мистецьких інтересів, співпрацю з мистцями. Перебуваючи в Берліні, 
під час першої світової війни, Б. Лепкий продумано й осмислено здійснює 
походи по музеях і галереях німецької столиці, поглиблено зацікавлюється 
окремими образами: різьбою Нефрети в Єгипетському музеї, портретами Рем-
брандта та величавими творіннями ДжованіСегантіні [1, с.35]. 

У 1911 р. Богдан Лепкий фактично відкрив для широкого загалу творчість 
О. Новаківського, коли організував його першу персональну виставку в 
Кракові, подав прихильну рецензію про неї та помістив декілька репродукцій 
художника у львівській «Неділі» [1, с.36].  

А, загалом, під час свого побуту в Кракові Б. Лепкий зібрав цілу галерею 
картин і різьби видатних українських мистців: відомий портрет Івана Мазепи 
О. Куриласа, низка портретів і пейзажів І. Северина, родинні портрети Лепких 
роботи М. Бойчука, краєвиди І. Труша, П. Холодного, О. Новакіського, різьби 
М. Гаврилка, Г. Крука, Н. Кисілевського. І, згідно твердження Д. Горняткевича, 
«таким робом його дім зберіг у Кракові прегарні образи наших майстрів і ті 
речі остають дальше тут одними з найцінніших пам’яток української культури» 
[1, с. 37].  

Через увесь творчий та мистецтвознавчий спектр життя Б. Лепкого 
пройшло зацікавлення української традиційною сакральною архітектурою. Для 
особистості емоційної, заглибленої в процес світоаналізу та самоосмислення, це 
явище типове. Адже українська церква, у своєму архітектурно-мистецькому та 
ідеально-світоглядному поєднанні, є тим двоїстим імплікованим компонентом, 
в якому закладено функціональні можливості морального світобачення (чи ви-
ховання) у взаємозв’язку з естетичним задоволенням суб’єкта споглядання. Для 
відомого українського археолога і мистецтвознавця Вадима Щербаківського 
«церква – це будова, призначена для вияву найвищий душевних настроїв… Це 
місце прояву найвищих і найшляхетніших духовних емоцій, звернений до най-
вищого ідеального добра…» [8, с. 104]. А, на думку знаного львівського 
історика архітектури та мистецтвознавця В. Овсійчука: «Українська дерев’яна 
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архітектура відзначалася благородною простотою своїх нехитрих форм. До 
того ж вона наділялася необхідними для великої архітектури ознаками: 
масштабністю, чіткими співвідношеннями між точними величинами, 
гармонією» [6, с. 67]. 

Богдан Лепкий любив оглядати старі церкви. Сам розмальовував церкву в 
с. Чесники (нині Рогатинського району, Івано-Франківської області), створював 
ікони для в Жовчівського іконостасу, зацікавлювався та описував естетично 
довершені шедеври монастирського храму в с. Краснопуща (Бережанського 
району, Тернопільської області). У 1934 р., перебуваючи у Бориславі, 
спеціально їздив до Дрогобича, щоб оглянути церкву Св. Юра. Збирав також 
особисті колекції (мистецькі, історичні). Його квартира в Кракові та вілла 
«Богданівка» у Черчі (на території сучасного санаторію в Рогатинському 
районі) виглядали як справжні музеї [5, с. 5].  

Консерваторським, музейним, навіть дещо «речознавчим» («антиквар-
ним» в масштабному розумінні) було зацікавлення Богдана Лепкого місцевою 
історією. Так, перебуваючи влітку 1936 р. в с. Висічка на Борщівщині (у свяще-
ника Теодора Олексієва), він, за спогадами дочки священика Ольги Онутчак, 
«ходив по селі, оглядав рови за селом, де ховалися люди під час набігів татар і 
турків».  

А в 1938 р. Б. Лепкий привіз на Борщівщину групу людей, серед яких бу-
ли й студенти Краківського університету – учасники археологічних розкопок у 
с. Крилос (на фундаментах Успенського собору давнього Галича). На той час 
уже було відомо про карстові печери в Кривчу й майбутні археологи приїхали 
оглянути їх. Пізніше вони заїхали в с. Висічку з метою, за спогадами дочки о. 
Теодора, «подивитися на старовинну дерев’яну церкву XVIII ст.». А Богдан 
Лепкий, окрім того, ще й подарував родині о. Теодора світлини. На одній з них, 
датованій 10 вересня 1938 р., зафіксовано художника й письменника, який 
стоїть над саркофагом князя Я. Осмомисла [7, с. 9]. Нині ця фотографія масово 
тиражується в лепківськозначих виданнях [2, с. 766]. 

Подібні навколомузейні зацікавлення Богдана Лепкого виробили у нього 
прогресивне розуміння необхідності вивчення, охорони та збереження (загалом – 
в сучасному трактуванні – музеєфікації) візуально проявлюваних зразків 
історико-культурної спадщини. Збережені авторські описи відображають не 
тільки емоційне відношення мистця та літератора до пам’яток, але й дозволя-
ють відчути його глибокий дослідницький й консерваторський інтерес. Ось, на-
приклад, як Б. Лепкий описує сліди давнього городища в с. Біще (на північ від 
Бережан) – місці парохії свого батька: 

«Вали – це були останки якогось великого укріплення, на невисокій, але 
дуже прикрій горі, за селом, під лісом… як батько перенісся з Крегульця до 
Поручина, ті Вали ще двома чи трьома перстенями обхоплювали гору й натяка-
ли на колишню славу й могутність нині такого тихого й бідного Біща. Між ва-
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лами попадалися також і останки старинних мурів і фундаменти веж. Хлопці 
вигрібали з землі стріли й кам’яні або залізні кулі, відломки мечів та панцирів, 
словом, старовину, що ми її не лиш у Біщу, але й скрізь не вміли гідно берегти 
й шанувати. А вже про урни, збанки та глеки, то навіть не згадуй! Було це про-
сто череп’я нікому не потрібне, і воно нівечилося немилосердно».  

В авторському акцентуванні: «Вали» – залишки старого замку [4, с. 134-135]. 
Уродженець цієї місцевості, польський дослідник проф. Й. Відаєвич прив’язує 
їх до «минулого дуже віддаленого» [12, s. 143].А, при сучасному співставленні 
дотичних джерельних трактувань, дослідницьких тверджень та археологічних 
артефактів, можна зробити висновок про збережені сліди києво-руського горо-
дища. І фактично відкрив його, для подальшого вивчення та муєеєфікаційних 
ідей, Богдан Лепкий 

Загалом – проблематика «Богдан Лепкий і музейництво» знаходиться ще 
на стадії первинного осмислення. Але висновок напрошується беззаперечний: 
то були близькі – емоційно та інтелектуально – співвідношення. Адже вірно: 
творчий талант – це ще й прояв творчої багатогранності. 
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Співпраця іконописної майстерні Києво-Печерської лаври  
та майстерні монументального живопису і храмової культури  
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 

 
Майстерня монументального живопису і храмової культури, що з’явилась 

1994 р. в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, дає 
можливість пройти академічну школу, набути знань, отримати спеціальну ху-
дожню професійну освіту майбутнім художникам історичного та релігійного 
живопису. Поєднання академічної та релігійної складових лежить в основі ме-
тодики викладання в майстерні. Відродження втрачених традицій церковного 
живопису стало пріоритетним для її керівників, а відтак проблема навчання і 
виховання іконописців в минулому та проблема підготовки майстрів сакраль-
ного мистецтва в сучасному не втрачає актуальності. Адже дослідження мето-
дики викладання іконописних майстерень (зокрема малярні Києво-Печерської 
лаври) дозволить не лише зберегти напрацювання минулих поколінь, а й вияви-
ти методи викладання, що склалися в процесі індивідуальної наставницької 
практики ченців-іконописців, виокремити ті уміння й практичні знання, що 
мають бути збережені та долучені до потреб сьогодення.  

Вивчення особливостей мистецької освіти минулого в Україні продовжує 
бути предметом наукового зацікавлення дослідників. Першим до питання сис-
теми виховання митців у іконописній майстерні Києво-Печерського монастиря 
звернувся М. Істомін [2], який знайшов архів лаврської малярні, описав і кла-
сифікував матеріали, за якими здійснювалося навчання живописові, здійснив 
спробу визначити метод виховання учнів. Окремим аспектам зазначеної про-
блематики присвячені праці П. Жолтовського [1], О. Рижової [3], Н. Ростовцева 
[4], О. Ткаченко [6] та інших. Втім актуальною залишається необхідність здій-
снення комплексного аналізу мистецької освіти в Києво-Печерській лаврі з по-
зицій фахової підготовки художників. 

Іконописна майстерня Києво-Печерської лаври мала давні традиції та висо-
кий фаховий рівень. Довгий час навчання відбувалось приватно, в келіях монахів-
іконописців, які передавали учням знання, уміння та навички, послідовно долу-
чаючи їх до практичної діяльності. 1763 р. засновано училище для навчання іко-
нопису шляхом об’єднання окремих келійних майстерень. Система навчання в 
оновленій іконописній малярні поєднала теоретичні та практичні завдання. 

Збережені в лаврській бібліотеці альбоми – так звані кужбушки, куншти 
малярські або кунсбухи – можемо розглянути як навчальну літературу, мето-
дичну основу навчання, що дає змогу не тільки зрозуміти характер художньої 
освіти іконописної школи, а й реконструювати методику виховання художни-
ків. Колекція складається з 46 саморобних книг, які містять оригінальні рисун-
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ки лаврських майстрів, західноєвропейські гравюри на сюжети Священного 
Писання та класичної міфології, українські ритини, учнівські копії.  

Серед книг переважають різноманітні навчальні посібники, відомі як 
«школи» чи «абецадла», в яких подано зразки для малювання за певною систе-
мою, композиції, варіанти орнаментів. Привертає увагу вітчизняне «Абецадло 
Кіевопечерскія Лавры…» із зображеннями окремих частин тіла; в ньому одяг-
нені та оголені постаті в різних позах і ракурсах, анімалістичні й флористичні 
рисунки як реальних, так і фантастичних звірів, птахів, рослин чергуються із 
замальовками ландшафтів. Зазначимо, що значну частину колекції складають 
фрагменти учбово-рисувальних атласів з малюнками-схемами різних частин 
людського тіла, зображеннями оголених та одягнених постатей в різноманітних 
позах і ракурсах, подана послідовність їхнього малювання (наприклад, аркуші 
посібника з рисунка П. Рубенса або підручника братів Карраччі «Scuola 
Perfetta»). Це дає підстави вважати, що академічна система навчання та вихо-
вання учнів була частково використана в педагогічній практиці лаврської іко-
нописної школи.  

Тематичний діапазон кужбушок надзвичайно широкий: домінують біб-
лійні та агіографічні зображення, присутні символічні, міфологічні та алего-
ричні композиції, військові та побутові сцени, анімалістичні сюжети, пейзаж, 
портрет, проекти виробів з металу та дерева, орнаменти, іконописні ескізи, об-
рази козака-бандуриста, навіть шаржі. 

Аналіз фонду навчальної літератури засвідчує, що провідним методом 
навчання образотворчого мистецтва було копіювання, змальовування контур-
ного зображення на око, без застосування дрібного розлініювання на клітини. 
Учні таким чином розвивали відчуття пропорції, тренували вправність руки і 
точність ока. Спочатку учні опановували найпростіші лінії, геометричні фігури, 
нескладні орнаменти, потім старанно відтворювали частини людського тіла за 
західними посібниками, далі переходили до відтворення окремих персонажів і 
подій Святого Письма, жанрових сцен, портретів тощо [2, с. 295]. Перемальо-
вування виконували тушшю, пером або пензлем, олівцем, в графічній чи живо-
писній манері (тушований малюнок або рисунок пером). Привертають увагу 
рисунки, що за технікою виконання наслідують гравюру. Можемо припустити, 
що побудова форми за допомогою штриха різної товщини і насиченості – ме-
тод, який могли використовувати в навчанні граверської справи.  

Таким чином, шляхом «частих вправ і єдино через наслідування» молоді 
іконописці розвивали окомір і ставили тверду руку [4]. Аналіз учнівських робіт 
засвідчує, що досить часто графічна манера оригіналів виглядає в копіях більш 
живописно: завдяки тональному розмиванню тушшю або використанню кольо-
рів акварелі останні набували декоративності, світлотіньових ефектів, загально-
го мажорного звучання. Важливо відзначити творчий підхід учнів до виконання 
робіт: західноєвропейські зразки не були лише предметом для механічного від-
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творення, їхнє переосмислення й переклад власною образотворчою мовою ціл-
ком відповідало атмосфері художньої культури Лаври. 

Процес навчання в малярні Києво-Печерської лаври будувався на глибоко 
вкоріненій візантійсько-руській традиції іконописного стилю у поєднанні з 
елементами західноєвропейської академічної системи. Головним завданням пе-
дагогічної системи було засвоєння суто практичних знань, навичок і досвіду 
поколінь іконописців. Практика і традиція лежать в основі методики виховання 
молодих іконописців лаври. Засвоєнню суто практичних знань і досвіду було 
підпорядковано всю педагогічну систему від навчання художньої грамоти до 
опанування техніки виконання графічних та живописних сакральних творів. З 
іншого боку, Лавра, як національний культурно-освітній осередок і духовний 
центр, забезпечувала збереження візантійсько-руської образотворчої традиції, її 
продовження і розвиток в мистецтві бароко. Західноєвропейські впливи й від-
повідні зміни естетичних уподобань упродовж XVII ст. не могли не позначити-
ся на специфіці підготовки в іконописній майстерні. Альбоми кунштів свідчать 
на користь цього. 

Отже при здійсненні підготовки фахівців сакрального мистецтва в Націо-
нальній академії образотворчого мистецтва і архітектури, які б долучилися до 
оформлення новозбудованих і відреставрованих церков, доцільне звернення до 
досвіду іконописної майстерні Києво-Печерської лаври. Практика і традиція – 
два основних чинники, що складають суть методики виховання учнівської мо-
лоді в майстерні монументального живопису і храмової культури НАОМА сьо-
годні. Адже в ній відбулося, за висловом фундатора майстерні професора 
Миколи Стороженка, «поєднання двох відособлених начал: академічно-
реалістичного сприйняття дійсності та ірраціонального світобачення в релігій-
ному мистецтві» [8, с. 5]. Практика викладання в майстерні полягає у поєднанні 
педагогічного і художнього досвіду минулого, зорієнтованого на канонічну 
спадщину та досконале володіння технікою виконання, з сучасними техноло-
гіями і сучасними методичними настановами. Знання історії мистецької освіти 
дозволяє глибше проаналізувати особливості минулого, відібрати те найцінні-
ше, що дозволить їй надалі розвиватися в майбутньому. 
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Икона-реплика картины Б.Э. Мурильо в собрании Национального 
Киево-Печерского историко-культурного заповедника 

 
В процессе отбора экспонатов 

для выставки «Пейзаж в христианском 
искусстве» особое внимание авторов 
концепции привлекла икона с изобра-
жением мальчика, обнимающего яг-
ненка (КПЛ-Ж-1440; холст, масло, 
78х65,5 см; в 2004 году прошла рестав-
рацию в НАОМА)(илл.1). Пейзажная 
часть этой иконы-картины (средний и 
дальний план) представилась весьма 
любопытной – она полностью отвечает 
идейно-художественному содержанию 
будущей выставки. Как выяснилось 
при более тщательном анализе произ-
ведения, название, фигурирующее в 
фондовых документах – «Младенец 
Христос», ошибочно. В иконе изображен не Иисус, а Иоанн Креститель со сво-
им атрибутом – тростниковым крестом, обвитым лентой с латинской надписью 
«Ecce Agnus Dei». Важнее, однако, чем установление неточности в названии, 
стало другое: икона из фондов Киево-Печерского заповедника– это копия (реп-
лика) эрмитажной картины «Иоанн Креститель в пустыне», которая, как пока-
зала рентгеновская проверка специалистов Государственного Эрмитажа, сама 
также является копией. Эрмитажное полотно создано неизвестным испанским 
художником XVII столетия (Луки,1:80. Холст, масло, 173х119 см.) с оригинала 
картины ведущего испанского живописца «золотого века» Б.Э. Мурильо, хра-
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нящейся в Лондонской Национальной галерее (илл.2). В данном исследовании 
мы попытаемся понять, как соотносятся между собой эрмитажная копия ше-
девра Б.Э. Мурильо «Иоанн Креститель в пустыне», талантливо написанная ху-
дожником его мастерской, с репликой этого полотна, принадлежащей кисти 
неизвестного (и, возможно, лаврского) живописца XIX века. 

Как полагает искусствовед Лопес Крус Хосе, изучавший влияние творче-
ства Мурильо и Веласкеса на русскую художественную культуру XIX века, по-
сле произнесенных Рубенсом слов об испанской школе отношение к ней в 
Европе стало негативным. Известно, что после поездки по Испании гениальный 
фламандец сказал: «эти художники и их манера письма невероятно скудны и 
небрежны, и не дай Бог, чтобы я в чем-то их напоминал». Мнение Рубенса пре-
одолевалось долго, в течение двух столетий, и благодаря только двум великим 
представителям испанского искусства – Мурильо и Веласкесу[2]. 

Покупать картины Бартоломе Эстебана Мурильо иностранцы начали, од-
нако, еще в XVII веке: первыми его поклонниками оказались голландские куп-
цы в Севилье – портовом городе на родине художника. Больше всего их 
привлекали работы с изображением нищих детей. Бытовой жанр этих картин 
был близок вкусу людей из северных протестантских стран. В XVIII веке Му-
рильо копируют французские и английские живописцы, среди которых –
Фрагонар, Рейнолдс и Гейнсборо. Так, технику более легких мазков англичанин 
Гейнсборо начал применять под влиянием особой «воздушности», характерной 
для позднего творчества Мурильо. 

Во время наполеоновского нашествия на Пиренейский полуостров в Ис-
пании создаются комиссии, задача которых заключалась в отборе лучших про-
изведений для отправки в императорский музей. Под этим предлогом французы 
завладели сотнями картин, которые осели в их коллекциях. По словам очевид-
ца, «Париж превратился в огромный склад награбленного». Предпочтение кол-
лекционеры отдавали Мурильо. Французский клир размещал в церквях копии 
его религиозных картин, число которых достигло 160. 

В XIX веке европейская публика более всего ценит в картинах Мурильо 
тепло и сентиментальность его детей и Богоматерей. Глубоко человечный 
характер произведений, способных пробудить искренние эмоции у любого 
зрителя, независимо от его социального положения и культурного уровня, 
способствовал широкой известности испанского живописца. 

В России, как считает Лопес Крус Хосе[2], творчество Мурильо получает 
особый смысл. По мнению исследователя, здесь оно вызывает восхищение 
прежде всего потому, что идентифицируется с идеей сочувствия судьбе челове-
ческого рода, присущей русскому эстетическому чувству XIX века. В сочета-
нии чистоты, ясности и ощущения божественного порядка в картинах Мурильо 
российская эстетика признала фундаментальные аспекты академической кон-
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цепции красоты: произведения испанского мастера сравнивались даже с произ-
ведениями Рафаэля.  

Приобретение работ испанских художников в России в XVIII веке носило 
характер случайный, они покупались в составе больших коллекций, предназна-
ченных для созданного в 1764 г. эрмитажного собрания. Рукописный каталог 
Императорского Эрмитажа конца XVII I– начала XIX века, включал, по инфор-
мации российской исследовательницы Л.Л.Каганє [1], 11 работ с именами ис-
панских художников, одна из которых принадлежала Мурильо. Эта картина, 
«Св. Иоанн Креститель» из коллекции князя Г.А. Потемкина-Таврического, бы-
ла куплена Эрмитажем у наследников светлейшего после его смерти. Картину 
долго считали оригиналом, с нее делались копии, лучшую из которых в начале 
XX века передали в музей П.И. Чайковского в Воткинск. 

В числе менее профессиональных повторений «Иоанна Крестителя с яг-
ненком» стоит икона-картина художника Михаила Шибанова, хранящаяся в 
собрании Херсонского художественного музея. Считается, что Г.А. Потемкин 
для иконостаса Екатерининского собора в Херсоне распорядился написать ико-
ну по образцу приобретенной им картины Мурильо (в то время сомнений в ав-
торстве испанского мастера быть, естественно, не могло). Любопытно, что в 
иконе Шибанова изменился формат –в соответствии с архитектоникой иконо-
стаса холст вытянулся в высоту. Также в иконе полностью отсутствует пейзаж, 
а вместо него с левой стороны холста изображена арка. 

Копией высокого качества «Иоанна Предтечи в пустыне» из Эрмитажа 
можно считать картину Гурия Крылова«Иоанн Креститель с ягненком» (илл.3), 
которая поступила в Русский Музей Ленинграда от частного лица в 60-е годы 
XX века (в картине есть подпись: «Копировал с Мурильо Крылов, 1829») [3]. 
Талантливый вольнослушатель Императорской Академии художеств (бывший 
крепостной, практиковавшийся в Эрмитаже, сумевший через несколько лет 
достигнуть звания академика), Г.И. Крылов, уловив живость в выражении лица 
мурильовского мальчика Иоанна и тонкие нюансы его настроения, перенес их в 
свою работу. Между тем, русский художник значительно осветлил общий ко-
лорит полотна: наверное, поэтому серебристо-пепельные оттенки, прославив-
шие палитру севильского живописца, ему отобразить в своей картине не 
удалось. На холсте Г.И. Крылова исчезает и выразительная сумеречность анда-
лузского пейзажа. В картине, созданной в мастерской Б.Э. Мурильо, природа 
была представлена в напряженном ожидании назревающей бури. Кажется, что 
тучи, идущие от горизонта, готовы вихрем закрутиться в ураганной спирали. В 
эту величественную драму, подготавливаемую небесами, вовлечены и деревья, 
которые чутко откликаются на перемещение облачных масс своими линиями и 
формами. 

Напротив, в картине-копии Г.И. Крылова гроза словно уже прошла. 
Большое розовато-жемчужное облако спешит освободить небосвод для просве-
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тов синевы. На фоне чистого горизонта выразительно белеет треугольник гор-
ного кряжа (отметим попутно: у испанского живописца гора была написана го-
раздо ниже линии горизонта, поэтому она не столь акцентирована в его 
пейзажной декорации дальнего плана).Деревья в копии русского мастера не на-
рушают успокоения в природе: тревожного трепета листвы, который, несо-
мненно, ощущался в картине последователя Б. Мурильо, здесь нет. 

Теперь настал черед рассмотреть лаврскую икону, сделав ее пейзаж от-
правным пунктом для сравнительного анализа. Трактовка природы у автора 
иконы «Иоанн Предтеча с агнцем» из коллекции Национального Киево-
Печерского историко-культурного заповедника существенно отличается от ин-
терпретации пейзажа в ее испанском первоисточнике (то есть, в эрмитажной 
картине по Мурильо) и, в определенной мере – от пейзажной трактовки в копии 
Крылова. «Кристалл» заснеженной горной вершины и едва различаемые вдали 
отроги уводят взгляд к далекому горизонту. Этот сияющий нездешней чистотой 
кусочек земного мира и крошечный островок лазури, освободившийся из об-
лачного плена на небесах, словно вступают друг с другом в безмолвный диалог. 
Вокруг головы Крестителя, подобно ореолу, пелена облаков теряет свою плот-
ность и рассеивается дымкой, которая светится едва заметно изнутри. В пейза-
же отсутствует категория времени – зритель не чувствует готовящейся или уже 
произошедшей в природе перемены. Между тем, и в картине мастерской Мури-
льо, и в ее копии, принадлежащей кисти Г.И. Крылова, ход времени ясно ощу-
тим. Причина такой разницы, вероятно, кроется в том, что лаврская реплика 
произведения Мурильо – это не станковая картина, а, в первую очередь, икона. 
В иконе же невозможно себе представить небеса, затянутые тучами, в них все-
гда должен быть виден просвет, влекущий душу ввысь, к Богу. 

Понять, что лаврский холст есть православная икона, помогает, помимо 
изображения природы, и моделировка лица Иоанна. Как мы только что сумели 
понять, художник – искусный копировальщик – не ставит перед собой цели по-
вторять буквально, вслед за образцом, все детали пейзажа. Не склонен он и до-
биваться, подобно испанскому маэстро, иллюзорности в передаче шелковистой 
шерстки ягненка (для иконописца ягненок не может стать лишь поводом изо-
бразить прелестное животное. Агнец Божий для иконописца – это символ Хри-
ста, без примеси любования им). Художник не пытается воплотить в красках и 
психологические оттенки в выражении лица Крестителя, которые своей непо-
средственностью так трогают сердца почитателей Мурильо. Копируя картину 
католического живописца, православный мастер мыслит иконописно. Именно 
об этом свидетельствуют специфические приемы в карнации щек, изображении 
глаз, век и бровей. Поэтому мы склонны считать, что лицо отрока Иоанна и 
есть основной показатель иконописного видения автора лаврской иконы. 

Кто же мог стать автором этой иконы, выполненной как небольшая реп-
лика с эрмитажного холста испанского художника XVII века, который, в свою 
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очередь, блестяще скопировал оригинальное полотно Б.Э. Мурильо? Икона, из 
эвакуации вернувшаяся в Заповедник через Государственный Музей Украин-
ского искусства в 1948 году, почти наверняка принадлежала Киево-Печерской 
лавре и до революции. Скорее всего, она написана в 1860 – начале 1870-х годов 
как копия для обучения учеников лаврской иконописной школы. Недолгий пе-
риод работы в школе художников А.Рокачевского, П.Сорокина и иеродиакона 
Алипия 1-го можно считать благодатным для нее временем, когда руководите-
ли стремились зажечь здесь, говоря словами В.А. Шиденко, «художественный 
очаг». Много оригиналов подарил лаврской школе А. Рокачевский, который 
заботился о том, чтобы учебный зал был «хорошо украшен иконами и картина-
ми религиозного содержания»[4, 30]. Неоднократно копировал произведения 
выдающихся мастеров живописи в Санкт-Петербургском Эрмитаже иеродиакон 
Алипий1-й. Его намерение принести в дар живописной школе 337 различных 
художественных работ было, в частности, высоко оценено художником и пре-
подавателем Сорокиным [4, 37]. Поэтому, гипотеза о том, что находящаяся в 
коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповед-
ника икона-реплика полотна Б.Э.Мурильо принадлежит кисти талантливого и 
скромного подвижника лаврской живописной школы Алипия 1-го, в ходе даль-
нейших архивных поисков может обрести свое реальное подтверждение. 
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Dendrochronological method and its use to date the polychromed  
wooden saddle fr om the Vilnius Lower Castle archaeological site 

 
Introduction 
Throughout the history wood has been one of the most important natural raw 

materials for the people living in a forest zone. It is easily processed, light and suffi-
ciently strong, has nice texture therefore it was used to make different household 
utensils, containers, tools, weaponry, vehicles, etc. Because of high thermal resis-
tance and breathability wood was also valued in buildings.  

Wood as a material has one more feature – it can be used for dating. The den-
drochronological dating method is based on a laminated structure of wood. Trees 
growing in seasonal climates form one layer of wood in the outermost part of the 
stem just under the bark in each year. In a cross-section of a trunk these layers look 
like concentric rings and therefrom the term "tree-ring" originated. As the growing 
conditions for each year differs, the width of annual rings differs too. The rhythm of 
wide and narrow annual rings is repeated in different trees and makes it possible to 
attribute the rings from different trees to the same calendar years, i.e. to date them.  

Annual lamination makes the wood datable within the accuracy to one year. 
Moreover, while the accuracy of many physical dating methods decreases with the 
distance to the past, the dendrochronological method gives the same resolution (in an 
optimal case up to one year) regardless of the historical period. Due to this precision 
it becomes analogous to chronological information contained in written sources. 

 
Dendrochronological dating method 
Synchronisation or cross-dating of annual ring series from different trees is the 

main tool for dendrochronological dating. Measured series of ring widths are syn-
chronised according to statistical indicators of correlation and visual similarity of 
graphs in every position of two overlapping series, looking for the best match. To ob-
tain the absolute date, a match against a reference (i.e. dated) tree-ring chronology 
has to be found. The principle of constructing a reference chronology is represented 
in fig. 1. Information from the rings of each dated object supplements and sometimes 
prolongs the chronology. The "anchor" of the chronology on the timescale are living 
trees because the exact year of the formation of the last ring is known for them. 

When dating, it is necessary to follow the principle of replication, which states 
that enough samples must support the reliabil ity of the date [1, p. 4]. Usually at least 
5 (the "classical" number of samples is no less than 10) samples of wood elements 
from a simultaneous construction are needed to make reliable dendrochronological 
dating. Quite often this is the major constraint on dating art objects and artefacts. 
Synchronisation work is time consuming because hundreds of thousands of overlap-
ping positions have to be verified.  
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Requirements for  applying the dendrochronological method 
It is not every wooden object that can be dated by the dendrochronological 

method. First and foremost, the species of a tree is of great importance. When dating, 
the tree-ring width series of the object under investigation must be synchronised with 
the reference chronology of the same tree species because different species have a 
different rhythm of rings. Pine and oak are the species that have been studied best; 
chronologies of their rings have been constructed for the majority of European re-
gions.  

The chronologies constructed are suitable for dating the objects that come from 
the same region only [2, p. 51] because similarity of the rhythm in tree rings de-
creases with distances increasing. This limits the application of the method but, with 
the network of regional chronologies expanding, the possibility arises not only to date 
the object but also to establish the place of its origin.  

Since the dendrochronological method is based on a statistical evaluation of the 
correlation between the time series, the number of tree rings in an artefact has to be 
sufficient for comparing. It is considered that in a normal case a series of at least 50 
rings is necessary for reliable dating.  

 
Interpretation of dendrochronological dates 
The result of dendrochronological dating of a wooden object is positioning of 

tree-ring series, beginning with the first ring and ending with the last one, on the cal-
endar timescale. On the other hand, the aim of an investigator of a wooden artefact is 
to establish the time of its manufacture as exactly as possible. The date of the last ring 
is of profound significance to him/her. However, to establish the date of manufacture, 
several circumstances have to be taken into consideration.  

The most exact date is established if the bark edge ring has survived in the arte-
fact. The bark edge shows the last year of the growth of a tree prior to its felling. The 
structure of the bark edge ring can even show the season of the fell ing. Because of 
tree dormancy in winter, a fully grown last ring indicate the tree was felled after the 
end of the vegetation season in the year of the ring formation (usually at the end of 
August in Li thuania) till the next year vegetation season (usually at the beginning of 
May in Lithuania). 

If  the outside layers of wood have not survived in the artefact, only an ap-
proximate date of tree fell ing can be established by adding an approximate number of 
lost rings to the date of the last surviving ring. If there are at least several surviving 
sapwood rings in the artefact, their missing number is established according to the 
regularities characteristic of the specific tree species. 

The least exact date is obtained when only the heartwood part has survived in 
the artefact. In this case it is impossible to establish the number of the lost rings, 
therefore the tree felling date is established as "terminus post quem" [3, p. 61], i.e. no 
earlier than... 
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Seeking to interpret the time of manufacture of an object it is necessary to as-
sess the time that has passed between felling of a tree and its use. The possibility of a 
secondary use of wood is also to be taken into consideration. To avoid mistakes in 
dating as well as in interpretation of the dates it is necessary to investigate as large a 
number of samples as possible.  

 
Dating the polychromed water logged wooden saddle  
If  a wooden artefact meets the requirements, dendrochronological dating is the 

most precise dating method. Thus far it has been mainly applied to archaeological 
wood in Lithuania. On the basis of the analysis of the waterlogged constructions ex-
cavated in the Vil nius Castles site and other historic buildings, a mill ennium-long 
pine tree-ring standard chronology was constructed. This chronology has been used 
to date archaeological constructions and contributed towards better understanding of 
the site development.  

In some cases even smaller artefacts can be dated using dendrochronological 
method. In 2014–2015, during an archaeological excavation conducted at the site of 
the National Museum the Palace of the Grand Dukes of Li thuania in Vi lnius a poly-
chromed wooden saddle was found [4, p. 3–21]. Material analysis has revealed that 
maple and lime wood was used for the saddle tree. These tree species are not suitable 
for dendrochronological dating moreover the dimensions of the artefact were not big. 

Fortunately, the saddle was discovered in a specific place good for dating. In 
the site a small  log house with a deep underground storage bin (or well ) made of ver-
tical planks was unearthed. In the bin several rare artefacts have been lying, with the 
saddle among them. The house had been dismantled in some time but the artefacts 
were left in the bin for some reason. Waterlogged environment secured the wood 
against decay. After the house had been disassembled a new construction was buil t 
above the remnants, i.e. remaining ground logs, floor planks and the bin. Only few 
floor planks have been left from this newer construction.  

Vertical planks of the bin, planks from the bin cover and the house floor, the 
house wall logs and planks from the newer construction have been analysed by den-
drochronological method. Al l of the elements were made from pine and most of them 
had sufficient number of tree rings, up to 237 in one of the floor planks. Some of the 
samples had the bark edge preserved.  

The dendrochronological analysis has revealed that wood both for the bin and 
the house was felled in 1280 to 1282 summer. Cover planks are later by two years, 
i.e. from 1284. The newer construction planks were made from pine trees that were 
felled in 1298 –1299 winter. This newer construction has covered the former house 
with the utensils left and indicates the end date of their use.  

Based on the dates of the surrounding constructions we can state that the saddle 
was produced and used in the second half of the 13 c., but no later than the end of the 
century. 
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Illustration 

 
Fig. 1. The pr inciple of constructing a chronology by the over laping  

of crossdated tree r ing sequences. (compiled by M.Mieliauskas). 
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Автентичність художнього твору у просторі музею 
 

Виходячи з первинної функції музею – збереження культурних цінностей – 
і, зберігаючи цю функцію як першорядну, науковці шукають шляхи перетво-
рення музею зі «сховища культурних цінностей» у «генератор культури»: мож-
ливість впливати на розв’язання глобальних проблем сучасного і майбутнього 
(проблема гуманізму, екологічна проблема тощо) [1, с. 71]. У полі сучасної 
культури з’являються нові, нетрадиційні музеї, однак як підвищити інтерес до 
тих, що існують десятиліття? Що треба робити, щоб такі музеї, зберігаючи 
культурну спадщину країни, не перетворилися для українців у «сховище» 
раритетів?  

Постмодерністська музейна експозиція може не передбачати ані програ-
ми, ані морально-естетичних імперативів сприйняття. Це пов’язано з тим, що на 
зміну меті, стрункій ієрархії, структурованості «прийшли гра, випадок і 
анархія». Матеріал, витвір (експонат) тепер набуває меншої цінності, ніж їхній 
контекст або оригінальність їхньої інтерпретації.  

Марк Найдорф, відомий одеський мистецтвознавець, визначає як музейну 
цінність – спосіб представлення колекції, роблячи акцент на смисловій цілісності. 
Раритет втрачає свою цінність як безпосередньо артефакт. В просторі музею 
поступово зникає поняття об’єкту (Євген Акуліч). 

Просто повернутися до минулого, освяченого Оригіналом ми вже не мо-
жемо. Маємо запобігти крайнощів, коли оригінальні історичні предмети вив-
чаються й експонуються як первинні джерела у відриві від призначення самого 
музею та його ролі у суспільстві. 

Відношення до реставрації (атрибуції, експертизи) творів у сучасному 
суспільстві – це відношення до минулого, до традиції, що фіксує також зміни у 
статусі Оригіналу.  

Проблема визначення автентичності творів мистецтва на сьогоднішній 
день є більш ніж актуальною. Автентичність художнього твору у музейному 
просторі традиційно пов᾿язана з проблемою достовірного оригіналу або його 
підробки. Зазвичай під підробками творів мистецтва розуміють ті твори, які 
створені з метою вигідно їх продати, ввівши в оману покупців щодо їх 
автентичності (майстерно створені копії та копії стилю). 

 Історично зростає не лише рівень проведення експертизи та атрибуції 
художніх творів але й рівень їх фальсифікації, що спонукає звертатися від ат-
рибутивних способів визначення «на око» до нестандартних науково-технічних 
методів для ідентифікації оригіналів і викриття підробок (вуглецевий аналіз, 
газова хромографія, флуоресцентна рентгенографія тощо). Проте, радикальних 
способів виявити підробку твору мистецтва у світі не існує. Від помилок не 
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застраховані й найвідоміші аукціонні заклади. Все вищевикладене ставить питан-
ня: де знаходиться межа, яка може розмежувати справжнє від несправжнього? 

Все більш затребуваною стає комплексна експертиза, в основі якої лежать 
чіткі уявлення про виміри автентики твору мистецтва. Ці уявлення є історично 
мінливими. Автентичність мистецтва як особливість репрезентації певної куль-
тури вивчається у працях Олексія Босенко, Марії Кандзюби, Марії Бондарчук, 
Анастасії Сімферовської, Ольги Постернак та ін.  

Вплив симулятивних процесів, притаманних сучасній культурі, на ху-
дожню автентичність стає центральним предметом дослідження. 

Етимологія слова автентичність сягає латинського «аuthenticus» (справжній, 
достовірний, тотожний собі), яке означало «авторитетний» або «зроблений 
своїми руками». У давнину поняття автентичності застосовувалось при 
означенні оригіналу як протилежності копії, тобто вживалося в контексті 
співвідношення справжнього та підробки. У сучасному розумінні термін «ав-
тентичний» пов’язаний із поняттями «справжній», «істинний», «реальний», 
«непідробний», «близький до витоків» і вживається в контексті означення 
етнічної, традиційної специфіки твору [2]. 

Відтак автентичний твір репрезентує сутнісні виміри культури і 
розкриває її глибинні рівні через авторську інтерпретацію та глядацьку 
рефлексію. Відсутність цих складових зумовлює продукування порожніх форм, 
які зберігають механізм репрезентації, однак не мають зовнішнього референта, 
утворюючи, таким чином, симулякр, – «строкату поверхню без глибини». 

Ж.Делез стверджує, що симулякр відкидає саму ідею про оригінал та ко-
пію. Підробка і симулякр – два «модуси деструкції». Обидва види знаків 
функціонують у сучасній культурі. Підробка «породжує ірреальність, заповнює 
соціокультурний простір означниками-фантомами» [3, 56]. 

З пародіювання, підробки бере початок процес симуляції в мистецтві, 
заміщення реальності її моделлю. Симуляція, на відміну від репрезентації, 
в умовах віртуалізації культури створює безмежний простір довільних 
комбінацій. Феномен симуляції потребує формування нових критеріїв його 
оцінки і, відповідно, переосмислення сучасного мистецтва, частиною природи 
якого є симулятивний аспект. 

Зрозуміло, що будь-яка реставраційна практика, що не є консерваційною, 
може призвести до якісних змін твору, й вони можуть бути інтерпретовані як 
симулякр оригіналу. Як пише Сара Уолден, «було помічено, що є два вірних 
способи загубити картину: реставрувати її або не реставрувати» [4, 17]. 

 Кожен період в мистецтві перебуває у власному історико-культурному та 
соціальному середовищі, він відповідає своїй епосі та часу, його уявленням, 
смакам та ідеологічним завданням. Анастасія Сімферовська окреслює естетичні 
мотиви та критерії реставраційного впливу на твір мистецтва як історично мін-
ливі; наділені смислами своєї сучасності. Також твір мистецтва аналізується як 



 249

комплекс автентичностей, вся сумарність яких підлягає незворотним часовим 
змінам. І предметом реставраційно-консерваційного втручання є не лише без-
посередньо матерія твору, але його історичні, естетичні та художні якості [5]. 

Як приклад картини-палімпсесту з загадковою історією переписів, 
А.Сімферовська згадує картину «Портрет дами в овалі» авторства невідомого 
художника ХVIII ст., яка знаходиться у фондах Львівської галереї мистецтв. 
Реставратори мали унікальну можливість спостерігати «симбіоз його 
різночасових «облич», кожне з яких буде однаковою мірою істинним»[5]. Чи 
можлива реставрація цієї картини, адже «розчищуючи» її, шар за шаром зника-
тиме її історія? Кожен шар є автентичним для свого часу. Твір пластичного 
мистецтва не може повною мірою функціонувати у вигляді комунікативних 
замін, що, наприклад, є прийнятним для історичних документів. Характер 
реставраційних дій живописних творів має бути значно диференційованим, 
включати діапазон оцінки «від автора» та «від реціпієнта».  

Отже, оригінал та його автентичності тісно співіснують, навіть якщо їх 
розділяють епохи. Так, наприклад, ми можемо спостерігати це в соборах 
Середньовіччя, оточених добудовами, чи в рукописах, сформованих з записів 
різних століть.  

Автентика оригіналу, задля збереження себе самої, повинна виявлятись і 
в автентичності матеріалу, і в автентичності форми, і в автентичності функцій в 
своїй загальній функції мистецтва. Саме вона оберігає матерію оригіналу в 
процесі її сприйняття, тому турбота про надання реставраційному втручанню 
абсолютно об’єктивного характеру часто призводить, як це не дивно, до спо-
творення автентики твору. 

Проте цілісний вигляд твору мистецтва можливо вгадати навіть у тому 
випадку, коли він неповний, зруйнований, зіпсований часом. Естетика пояснює 
це тим, що код збережених шарів твору дає змогу відновлювати код відсутніх 
частин, реконструюючи їх. Гештальт-психологи говорять про здатність людини 
бачити ціле за відсутності частин – це природна особливість сприйняття люди-
ни. В кінцевому варіанті мистецтво реставрації також полягає в тому, щоб із 
частин добудувати ціле. Робота реставратора і полягає у виявленні прихованого 
правила твору мистецтва, у виявленні його конфігурації, яка проступає на всіх 
рівнях твору.  

Відтворення цілого є майже неможливим при сприйнятті й інтерпретації, 
наприклад, античної скульптури («нон-фініто»), незавершеність якої є автен-
тичною для постмодерністського світосприйняття (Георг Зіммель, Мишель Гу-
ріна, Сара Уолден).  

Відсутність частин стає частиною твору, автором якого виступив час. Ми 
маємо враховувати найкращого живописця – час. Маємо його поважати. Ре-
конструювання здебільшого є всього лише майстерним створенням ілюзії 
комплектності пам’ятки, ушкодженої часом і людьми. Неможливим залишається 
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повернення автентичності втраченої матерії. Субстанцію оригіналу відтворити 
неможливо.  

Сучасний глядач часто не розуміє сутність протиставлення «оригінал – 
копія», змінюється відношення до Речей, до культурних артефактів. Цінність 
твору часто – економічна категорія. Особистість в культурному вимірі спіткала 
«криза ідентичності». 

Вторинні знаки визначають пріоритети сучасної людини, витісняючи од-
вічні цінності, нівелюючи особливе, унікальне, автентичне. Безпосередні пере-
живання перетворились на опосередковані образи і віддалились від життя. Самі 
картини, що мають вчити розкриттю трансцендентних символів «ситуативною» 
людиною сприймаються як симулякри.  

Цю хворобу сучасної епохи має зцілювати сучасний музей, у якому 
відвідувач навчився б розуміти, краще – пригадувати, що таке мистецтво 
Оригіналу, як його сприймати і переживати. Повертаючи розуміння автентич-
ного, ми повертаємо людину до витоків самої себе.  

Отже постає необхідність розкривати для глядача, під час екскурсій, – для 
формування уявлень про оригінал і автентичність як на рівні матеріалу так і на 
рівні структури художнього твору з її ідейним наповненням – історію твору як 
феномену епохи через динаміку «розгортання» культурної форми (Л. Іонін).  

Проілюструвати відвідувачам усі метаморфози, які відбувались з твором 
протягом усього часу його існування – означає розкрити сутність автентики та 
природу постійно зникаючого Оригіналу. 
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Фаянсові ікони Києво-Межигірської фаянсової фабрики  

з колекції Національного музею історії України  
(дослідження, реставрація, атрибуція) 

 
Анотація. Стаття присвячена техніко-технологічним дослідженням та реставрації фа-

янсових ікон Києво-Межигірської фаянсової фабрики з колекції Національного музею історії 
України. Предмети, які були надані на реставрацію, є досить значними для колекції музею, 
тому особливо важливим став вибір оптимальних реставраційних підходів. Реставрація за-
значених творів з фаянсу вимагала застосування спеціальних методів відновлення втрачених 
фрагментів з використанням сучасних реставраційних матеріалів, крім того в ході реставра-
ції випала нагода дослідити історію їх побутування.  

Ключові слова: Києво-Межигірська фаянсова фабрика, ікони, фаянс, атрибуція, рес-
таврація, дослідження.  

 
Abstr act. The article is devoted to technical and technological research and restoration of 

faience icons Kyiv-Mezhygirska faience factory from the collection of the National Museum of 
History of Ukraine. Subjects that were provided for the restoration, is very significant for the mu-
seum's collection, therefore, particularly important was the choice of optimal restoration ap-
proaches. Restoration of these works of faience require the use of special methods of recovering lost 
pieces using modern restoration materials, except during the restoration had a chance to explore the 
history of their existence. 

Keywords: Kyiv-Mezhygirska faience factory, icons, faience, attribution, restoration, re-
search. 

  
Постановка проблеми. Експонати Києво-Межигірської фаянсової фаб-

рики представляють значну частину колекції Національного музею історії 
України, серед яких є чимало предметів сакрального мистецтва. Під час прове-
дення реставрації подібних експонатів виникають питання їх дослідження, 
реставрації із застосуванням спеціальних методів відновлення втрачених фраг-
ментів та атрибутивні уточнення. 

Актуальність дослідження визначається необхідністю удосконалення 
методів наукового підходу до реставраційних заходів, проведенню атрибуції з 
метою уточнень часу створення виробів. Авторські напрацювання у досліджен-
ні та реставрації фаянсових виробів Києво-Межигірської фаянсової фабрики 
мають зв’язок з теоретичними і практичними розробками згідно міжнародних 
етичних вимог. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Києво-Межигірськім фаянсо-
вим виробам присвячені публікації, написані дослідниками різних спеціально-
стей: істориками, мистецтвознавцями, культурологами, які вивчали особливості 
художнього стилю Києво-Межигірського фаянсу, техніки і технології його ви-
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готовлення, види продукції. Про це писали відомі вітчизняні мистецтвознавці 
Л. Долинський [4], Ф. Петрякова [8], але виробам сакрального мистецтва при-
свячено досить мало друкувань. Зокрема, цю тематику розглядали мистецтво-
знавці О. Школьна [10], [11], А. Ферчук [9], А. Колупаєва [6]. 

Проблемам наукової реставрації та стану реставраційної галузі неоднора-
зово приділяли увагу О. Яхонт [12], В. Зайцева [5] та інші. Однак, істотно мен-
ше уваги приділялося проблемам реставрації фаянсових виробів та їх фізико-
хімічним дослідженням. 

Мета роботи – провести комплексне дослідження та реставрацію фаян-
сових ікон Києво-Межигірської фаянсової фабрики з колекції НМІУ, уточнити 
період їх створення та увести до наукового обігу. 

Наукова новизна полягає у проведенні досліджень предметів церковно-
го, релігійно-обрядового змісту Києво-Межигірської фаянсової фабрики, роз-
гляду практичних методів наукової реставрації фарфору та фаянсу, які 
застосовують у музеях України. 

Виклад основного матеріалу. Національний музей історії України воло-
діє унікальною збіркою творів Києво-Межигірської фаянсової фабрики. Протя-
гом минулих років у відділі наукової реставрації пам’яток НМІУ було 
реставровано чимало пам’яток художнього фаянсу цієї фабрики, які зберігаю-
ться у фондах музею. Так, під час фондових обстежень наприкінці 2016 року 
були виявлені чотири фаянсові ікони за інв. № К-501, К-502, К-503, К-504 (ос-
новні характеристики та фотографії ікон представлені в таблиці 1) та лампада 
№К-5733 у пошкодженому стані, які були передані на реставрацію.  

Предмети кераміки були у незадовільному стані: деякі мали втрати окре-
мих фрагментів, неточне склеювання, стійкі клейові забруднення від поперед-
ніх реставраційних втручань тощо. Слід зазначити, що особливу складність у 
реставрації тонкокерамічних виробів представляє видалення слідів від попе-
редньої реставрації та відтворення втрачених фрагментів складної конфігурації, 
з рельєфним декором та відновлення частин втраченого розпису. Кожен експо-
нат, який потрапляє в руки реставратора, ставить перед ним ті чи інші пробле-
ми і передбачає ретельний аналіз у виборі реставраційних методик. 

У процесі візуальних досліджень експонатів виникли питання їх техноло-
гії виготовлення, складу основи, складу глазурного покриття, люстру. Крім то-
го, ікона із зображенням Ісуса Христа за інв. № К–502 була фрагментарно 
розписана фарбою, отже необхідно було визначити пігментний склад та в’язиво 
використаних фарб. Для з’ясування цих питань було вирішено залучити до до-
слідження фаянсових віробів наукових співробітників Бюро науково-технічної 
експертизи «АРТ–ЛАБ». 

Так, фахівцями БНТЕ «АРТ–ЛАБ» в рамках співпраці з Національним 
музеєм історії України був виконаний комплекс робіт по техніко-технологічному 
дослідженню чотирьох фаянсових ікон із зображенням Ісуса Христа (інв. № К–
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501–504) та підвісної лампади (інв. № К–5733) виробництва Києво-
Межигірської фаянсової фабрики. Вказані об’єкти були досліджені фізико-
хімічними методами [1, с.94–101], а саме: оптичної мікроскопії, цифрової мік-
роскопії, рентгено-флуоресцентного спектрального аналізу (РФА) та ІЧ спек-
троскопії з Фур’є перетворенням (FTIR). 

 
Таблиця 1 

Основні характеристики та фотографії фаянсових ікон  

№ 
з/п 

Назва виробу, ви-
робник та час 
створення 

Основа, техніка Фото виробу 

1 Ікона із зображен-
ням Ісуса Христа. 
Києво-Межигірська 
фаянсова фабрика 
(інв. № К-501, 
НМІУ) 

Фаянс, глазур, 
штампування, над-
глазурний розпис, 
люстр. 
Високий випал. 

  

2 Ікона із зображен-
ням Ісуса Христа. 
Києво-Межигірська 
фаянсова фабрика 
(інв. № К-502, 
НМІУ) 

Фаянс, глазур, 
штампування, гла-
зурування, високий 
випал, розпис олій-
ними фарбами. 

  

3 Ікона із зображен-
ням Ісуса Христа. 
Києво-Межигірська 
фаянсова фабрика 
(інв. № К-503, 
НМІУ)  

Фаянс, глазур, 
штампування, над-
глазурний 
розпис. 
Високий випал.   

4 Ікона із зображен-
ням Ісуса Христа. 
Києво-Межигірська 
фаянсова фабрика 
(інв. № К-504, 
НМІУ) 

Фаянс, глазур, 
штампування, над-
глазурний 
розпис. 
Високий випал. 

  

 
Вивчення неорганічного складу фаянсу ікон та лампади проводили мето-

дом РФА, обмеженням при використанні якого є те, що аналіз відбувається в 
присутності повітря на шляху рентгенівського променя. Результатом цього є 
ослаблення низьких енергій характеристичних ліній, значне для елементів з ма-
лим атомним номером (Z) – кисень, натрій, магній, алюміній, кремній, фосфор. 
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Аналіз та обробка результатів вимірювань проводилися автоматично з подаль-
шим встановленням процентного елементного складу, нормованого до 100% 
визначених в зразку елементів. Методом РФА встановлено наявність оксидів 
кальцію, заліза, стронцію, титану та калію у складі фаянсу [16, c.12–17; 13, 
c.60], а також домішок цирконію і рубідію. Цирконій і рубідій є супутніми еле-
ментами в пісках та глинах відповідно [13, c.60]. Методом ІЧ спектроскопії в 
складі фаянсу чотирьох ікон та лампади виявлено наявність оксиду кремнію, 
силікатів металів і каоліну [7, c.12–17]. 

У складі білої поливи ікон та підвісної лампади встановлено наявність ок-
сидів свинцю. У якості жовтого барвника кольорової поливи фаянсових ікон 
інв. № К–501 та інв. № К–504 використана неаполітанська жовта, ікон інв. 
№ К–503 – оксиди заліза, як червоний та червоно-коричневий барвник ікон інв. 
№ К–501, К-503 та К–504 – оксиди заліза, лампади – оксиди заліза, цинку та 
олова, коричневий барвник кольорової поливи підвісної лампади – оксиди мар-
ганцю та заліза.  

Дослідження методом РФА показало, що склад зеленого барвника кольо-
рових полив ікон відрізняється – встановлено наявність оксидів/сполук міді в 
зеленій поливі ікон інв. № К–503 і К–504 та оксиду хрому у поливі ікони інв. 
№ К–501. Оксиди/ сполуки кобальту використані як синій барвник поливи під-
вісної лампади та ікон інв. № К–501, К–503 і К–504 (у складі синьої поливи ікон 
інв. № К–501 та К–503 встановлено наявність оксиду цинку). Відрізняється 
склад фіолетової поливи – присутні оксиди/ сполуки золота та олова в поливі 
інв. № К–503 та оксиди/сполуки кобальту, олова та марганцю в поливі ікони 
інв. № К–504 відповідно. Усі вказані пігменти є типовими для кольорових по-
лив фаянсових виробів XIX ст. [14, c.209; 5, c.283]. Результати дослідження 
пігментів кольорових полив фаянсових ікон та підвісної лампади методом РФА 
надані в таблиці 2. 

Як металевий декор поверхні фаянсової ікони інв. № К–501 використана 
платина. Подібний вид декору набув поширення в Європі з 1860-х рр. [16, c.125 
та с.148].  

Розпис фаянсової ікони інв. № К–501 нанесений фрагментарно, викона-
ний олійними фарбами на основі свинцевого білила [2, с.27–31; 3, с.389-398] і 
таких пігментів як сурик свинцевий [17, с.113], вохра та Emerald green [18, 
c.363]. Методом ІЧ спектроскопії встановлено порівняльний вік олії [3, с.389–
398] в фарбах розпису ікони, який відповідає другій половині XIX ст.  

Фаянсові ікони за інв. №К–502 та №К–504 мали незадовільне склеювання 
фрагментів від попередньої реставрації, тому було прийняте рішення провести 
їх демонтаж, видалити залишки стійких клейових забруднень, доповнити втра-
чені фрагменти, мастикувати місця склеювань та провести тонування, на фаян-
сових іконах за інв. №К–501 та №К–503 відтворити втрачені фрагменти 
декоративного рельєфу та поліхромний розпис. Склеювання фрагментів ікон 
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№К–502 та №К–504 проводилося 15%-ним розчином полімеру «Раraloid B–72» 
в ацетоні. Втрачені фрагменти відтворені шляхом відтискання базисним воском 
з цілої, неушкодженої частини гіпсополімером, шви склеювань і дрібні відколи 
заповнені акрилової мастикою «Micro 0,2 L» (сополімерний латекс) вироб-
ництва Швеції. Доповнення були тоновані темперними титановими білилами та 
акварельними фарбами відповідно до кольору оригіналу, але з невеликою від-
мінністю для сприйняття твору як цілісного. 

Таблиця 2 
Пігменти кольорових полив фаянсових ікон та підвісної лампади 

Досліджуваний об’єкт, інв. № Колір по-
ливи К 501 К 502 К 503 К 504 К-5733 
Білий Оксиди свинцю 
Жовтий Неаполітан-

ська жовта 
  Неаполітан-

ська жовта 
 

Червоно-
коричне-
вий 

Оксиди залі-
за 

 Оксиди 
заліза 

Оксиди  
заліза 

Оксиди за-
ліза, цинку 
та олова 

Коричне-
вий 

    Оксиди 
марганцю 
та заліза 

Зелений Оксиди  
хрому 

 Оксиди/ 
сполуки 
міді 

Оксиди/ спо-
луки міді 

 

Синій Оксиди/ спо-
луки кобаль-
ту та оксиди 
цинку 

 Оксиди/ 
сполуки 
кобальту 
та оксиди 
цинку 

Оксиди/ спо-
луки кобаль-
ту 

Оксиди/ 
сполуки ко-
бальту 

Фіолето-
вий 

  Оксиди/ 
сполуки 
золота та 
олова 

Оксиди/ спо-
луки кобаль-
ту, олова та 
марганцю 

 

 
Слід також зазначити, що проведення реставраційних робіт завжди має 

супроводжуватися історичними дослідженнями творів, адже пам’ятки мис-
тецтва минулих століть несуть на собі сліди певного культурно-історичного се-
редовища. Так, фаянсові ікони Києво-Межигiрськiй фаянсовій фабриці та інші 
лiтургiйнi предмети (Великодні яйця, лампади, хрести тощо) виготовлялись 
протягом 1840-50-х рр. [6]. Тобто, продукція культових виробів цієї фабрики 
була досить значною. На думку Ф.Петрякової, особливість продукування пред-
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метів культу була пов’язана з розвитком самого виробництва, створеного на 
території Спасо-Преображенського монастиря у Межигiр’ ї [8]. За художнім 
рівнем києво-межигiрськi фаянси релігійного змісту були досить різнорідні, 
здебільшого зорієнтовані на масового споживача. Більш вишукані речі виготов-
лялися на окремі замовлення. 

Висновки. В результаті проведеної роботи було здійснено комплексне 
дослідження, як історичне, так і техніко-технологічне, а також реставрація фа-
янсових ікон Києво-Межигірської фаянсової фабрики з колекції НМІУ, уточне-
но період створення фаянсових виробів, що дозволяє увести їх до наукового 
обігу.  
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Романченко О.Д. 
 

До питання консервації та збереження кам’яних барельєфів  
триптиха ХV ст. з фасадів Великої Лаврської дзвіниці  

 
Триптих, що складається трьох кам’яних плитах із барельєфними зображен-

нями Богоматері Оранти і засновників Печерського монастиря — Преподобних 
Антонія і Феодосія Печерських, є унікальною пам’яткою історії, монументального 
мистецтва та палеографії другої половини ХV століття (фото 4, 10, 12).  

Як відомо, первісно триптих був встановлений на центральній апсиді 
східного фасаду Успенського храму як меморіальний знак на честь відбудови 
святині в 1470 році після значних руйнувань (фото 1). В 1730-х рр. під час змі-
ни архітектурно-декоративного оздоблення фасадів храму після пожежі 1718 
року, триптих було перенесено до Великої Лаврської дзвіниці, яку в той час по-
чали споруджувати (фото 2). При цьому, триптих було розділено на три окремі 
елементи, які розмістили над дверними прорізами у верхніх частинах глибоких 
ніш північної, західної і південної граней першого ярусу Дзвіниці (фото 5-7, 9). 
Через деякий час кам’яні плити триптиха, внаслідок численних ремонтних ро-
біт, опинилися під нашаруваннями тиньку та зрештою були віднайдені в 1866 
році [1.1254-1255].  

Глибокі ніші Дзвіниці, захищені від атмосферних опадів та тривалої дії 
прямих сонячних променів сприяли збереженню унікальних кам’яних плит 
триптиха з барельєфними зображеннями. Однак, зважаючи на солідний вік цих 
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витворів, фахівцями Національного Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника у 1998 році на засіданні Реставраційної ради НКПІКЗ було пору-
шене питання про щодо стану їх збереження. За результатами обговорення було 
вирішено провести натурні дослідження рельєфів та, за необхідності, розробити 
пропозиції щодо методики їх зняття з фасадів Дзвіниці.  

Для виконання хіміко-технологічних та мікробіологічних досліджень бу-
ло залучено Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації 
«Конрест» (керівник групи Олена Білецька). В результаті досліджень встанов-
лено, що кам’яні плити триптиха з барельєфними зображеннями виготовлені з 
пісковика (в літературі помилково вказувалися мармуризований вапняк, піро-
філітовий сланець –  т. зв. овруцький шифер). Поверхня каменю значною мірою 
деструктована, засилікатизована та забруднена кіптявою, має біообростання у 
вигляді лишайників та мікроскопічних грибів. На лицевій поверхні кам’яних 
плит виявлено «залишки фарбового шару (дуже зруйнованого та забрудненого, 
що значно утруднює його ідентифікацію)» [2.1]. При цьому було висловлене 
припущення, що лицева частина барельєфу первісно не була пофарбованою, 
оскільки «поверхня каменю під пофарбуванням засилікатизована та забрудне-
на» [2.1]. Зважаючи на значну історико-культурну цінність барельєфів, фахівці 
ДНТЦ «Конрест» рекомендували провести їх реставрацію, після чого експону-
вати в приміщенні із стабільними температурно-вологісними показниками.  

Декілька зондажів, виконаних біля верхніх та нижніх кутів кам’яних плит 
триптиха, довели, що ніші для їх встановлення були вирубані у кладці першого 
ярусу Дзвіниці, а розміри ніш на 1-4 см перевищували розміри фрагментів 
триптиха (фото 11). Кам’яні плити триптиха прикріплені до цегляної кладки за 
допомогою вапняно-піщаного розчину [3.2]. 

Методика демонтажу фрагментів триптиха розроблена Центром рестав-
рації та експертизи Заповідника на підставі натурних досліджень пам’ятки та 
виконаних зондажів [4.1]. Всі демонтажні роботи передбачено проводити вруч-
ну з використанням спеціально виготовлених інструментів та засобів. В процесі 
демонтажу визначено необхідність проведення фото та відеофіксації усіх вико-
наних робіт, а після завершення робіт отримання рецензії від незалежного ек-
сперта – фахівця-реставратора.  

Зазначені заходи отримали підтримку на державному рівні – Управління 
охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури Державного ко-
мітету будівництва, архітектури та житлової політики України, яке у листі від 
07.10.98 № 315 констатувало можливість демонтажу кам’яних рельєфів трипти-
ха з фасаду Великої Лаврської дзвіниці за умови їх реставрації та передачі до 
основного фонду Заповідника з обов’язковим експонуванням. Проте ці роботи 
не були виконані. 

Враховуючи занепокоєння станом збереження пам’ятки, на спільному за-
сіданні Вченої та Науково-реставраційної ради Заповідника від 26.05.2011 було 
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повторно підтримано раніше висловлену пропозицію щодо демонтажу з фасадів 
Дзвіниці триптиха «Преподобний Антоній, Преподобний Феодосій та Богоро-
диця Оранта» а також рекомендовано, при необхідності, залучити до виконання 
відповідної науково-проектної документації у якості консультантів та експертів 
провідних українських та закордонних фахівців. 

Така нагода трапилась у 2014 році, коли за фінансової допомоги Міні-
стерства культури і національної спадщини Республіки Польща натурні дослі-
дження триптиха виконала магістр Люцина Омєчинська – реставратор творів 
мистецтва (спеціалізація – консервація кам’яної скульптури) за участю спеціа-
ліста з реставраційної хімії, доктора технічних наук Марії Рогуж, яка виконала 
мікрохімічний аналіз зразків автентичної субстанції кам’яних плит триптиха в 
частині дослідження пігментів і розчинів, а також аналіз вторинних доповнень 
та засолення каменю [5, с. 1-39]. 

В процесі дослідження польські фахівці висловили припущення, що ли-
цева поверхня кам’яного барельєфа первісно могла бути вкритою шаром полі-
хромії. Цей шар наразі зберігся приблизно на 20 %. Проведений мікрохімічний 
аналіз виявив застосування темперних фарб з блакитним, сірим, зеленим та 
червоним пігментами. Щоправда цей поліхромний шар датовано в досить ши-
рокому хронологічному діапазоні – від XV аж до початку ХІХ століть, оскільки 
застосований метод досліджень, на жаль, не дає можливості точніше визначити 
час його нанесення на об’єкт. 

Також встановлено, що поверхня барельєфу згодом була повторно по-
фарбована зеленою фарбою типу «темпера» з застосуванням олійних емульсій. 
Використані при цьому пігменти також не вдалося конкретно датувати. Цей 
фарбовий шар негативно вплинув на структуру каменю, утворивши собою во-
донепроникну плівку, яка сприяла перезволоженню пористої структури каменю 
та подальшій деструкції його лицевої поверхні. На думку дослідників, протягом 
другої половини. ХІХ – ХХ ст. окремі ушкоджені деталі барельєфних зобра-
жень, такі як деталь зображення обличчя Преподобного Антонія Печерського, 
зображення правої руки Богородиці та ін. були доповнені реставраційним гіп-
совмісним матеріалом (фото 3, 8).  

Завдяки розташуванню елементів триптиха у глибоких нішах на висоті 
близько 3,5 м. від денної поверхні частково вдалося уникнути негативної дії 
природних чинників: довготривалого прямого сонячного опромінення, атмо-
сферних опадів. На барельєфи також практично не впливає капілярний підсос 
вологи мурування першого ярусу Дзвіниці. Разом з тим, найзначнішими загроз-
ливими факторами, що спричиняють корозію каменю є перепад температурних 
показників та забруднене повітря, в якому фіксується значне перевищення гра-
нично допустимих параметрів сірчанокислих сполук. Також на поверхні каме-
ню фіксуються забруднення мікробіологічного характеру, які теж спричиняють 
його деструкцію. Таким чином, процес нищення приповерхневих шарів каменю 
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спричинений головним чином його зовнішньою експозицією, яка зумовлює ос-
лаблення міцності каменю, виникнення мікротріщин та мікробіологічне за-
бруднення.  

Враховуючи те, що кам’яні рельєфи триптиха: 
- є унікальною пам’яткою історії, монументального мистецтва та палео-

графії 1470 року,  
- історично та змістовно пов’язані з храмом Успіння Пресвятої Богороди-

ці та не є автентичною частиною Великої Лаврської дзвіниці,  
- розміщені з порушенням первісної композиційної цілісності, що затруд-

няє прочитання меморіального напису та значно ускладнює їх детальний огляд; 
- піддаються дії негативних природних та техногенних чинників, які при-

зводять до деструкції матеріальної субстанції пам’ятки; 
вбачається доцільним виконати комплекс заходів з її подальшого дослі-

дження, консервації та реставрації, після чого передати цю унікальну пам’ятку до 
фондів Заповідника з метою її експонування у приміщенні зі стабільними темпе-
ратурно-вологісними параметрами – у Музеї історії Києво-Печерської Лаври 
НКПІКЗ, розмістивши копії триптиха на фасадах першого ярусу Дзвіниці.  
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ФОТО. 
 
 

 
 

1. Центральна апсида храму Успіння Пресвятої Богородиці, де первісно  
був розміщений кам’яний триптих. Фото О.Романченка. 2014 р. 
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2. Велика Лаврська дзвіниця та храм Успіння Пресвятої Богородиці. 

Фото О.Романченка. 2016 р. 
 

 
3. Гіпсові доповнення правої руки зображення Богородиці Оранти.  

Фото О.Романченка. 2014 р. 
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Руденко С. Б. 
 

Вікі-музей 
 
Репрезентація минулого є наслідком роботи музею, пов’язаної із виявленням, 

збереженням та дослідженням музейних пам’яток. Фактично, у репрезентації ми-
нулого полягає сутність музейної діяльності, оскільки означені види музейної прак-
тики мають сенс лише тоді, коли слугують базою для створення своєрідного 
музейного контенту. Не знаючи цього контенту, неможливо скласти об’єктивне ба-
чення музейної інституції, її інституціональної ідентичності та місце серед соціаль-
них комунікацій, в рамках яких циркулює інформація про минуле, і які здійснюють 
вплив на історичну культуру та історичну свідомість. Незважаючи на це, музейні 
репрезентації ніколи не були предметом спеціального дослідження. 

Група британських дослідників, серед яких виокремлюються Е.Купер-
Грінхілл та М.Геннін [2, 4] розглядають музеї як особливі медіа, намагаються 
з’ясувати їхні взаємозв’язки з іншими медіа. Природно, що розвиток Інтернету, 
який впливає й видозмінює класичні медіа та створює нові медіа-явища, імо-
вірно, впливає і на музеї. Зокрема, мова йде про так звану «вікі-модель» у фор-
муванні суспільного знання. Так само, вікі-модель може бути застосована і при 
творенні музейних репрезентацій минулого. 

Сутність явища «вікі» полягає у руйнуванні суспільних відносин, при 
яких інформація перебуває у «володінні» певних авторитетних інститутів – 
наукових співтовариств, ЗМІ тощо. Ідея вікі-моделі полягає у тому, що будь-яка 
особа, що користується Інтернетом, дотримуючись певних правил, може долу-
читися до формування загальнодоступного інформаційного тезаурусу. Харак-
терним прикладом імплементації цієї ідеї є Вікіпедія. 

Отже, метою цього дослідження є з’ясування сутності явища «вікі-музей» 
та формулювання відповідного поняття.  

Для того, щоб викладені міркування відповідали критерію логічності (за-
кон тотожності), з’ясуємо зміст поняття «вікі». Дане поняття було запровадже-
не У.Каннінгемом для позначення продуктів вільної співпраці програмістів – 
баз даних, або програмного забезпечення. Спочатку мова йшла про обмін ідея-
ми між програмістами, синергія яких формувала цілісний контент, створений 
не окремими авторами, а їхньою своєрідною спільнотою (не плутати із чатом, 
який просто відображає хід дискусії, а не творить цілісний спільно створений 
контент). Слово «вікі» походить із гавайської мови і означає «швидко» (вікі-вікі 
шатлами гавайці називали автобуси, що курсують між терміналами аеропорту).  

Каннінгем (разом із Бо Леуфом) вважав сутнісними наступні атрибути 
«вікі» [6]: 

1. Запрошення широкого кола користувачів – не лише експертів – до 
редагування або ж створення будь-якої сторінки через спеціально утворений 
сайт. Для цього користувачеві достатньо звичайного браузера. 
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2. «Вікі-сторінки» мають бути змістовно пов’язані між собою та з ін-
шими сайтами із використанням технології гіперпосилання. При цьому кори-
стувач має бачити які сторінки існують, а які пропонуються до створення. 

3. «Вікі» не характеризується старанно опрацьованим експертами за-
костенілим контентом, створеним для випадкових пасивних відвідувачів. Але, 
вона прагне залучити відвідувачів (користувачів) до перманентної спільної ро-
боти із наповненням вікі-сторінок (тим самим постійно покращуючи їх), змі-
нюючи «веб-ландшафт».  

4. «Вікі-моделі» налаштовані таким чином, щоб не унеможливлювати 
помилки (насправді, зменшувати імовірність, бо унеможливити помилку не 
підвладно нікому), а, натомість, пропонує дієві механізми їхнього оперативного 
виправлення.  

Дослідники звертають увагу на «еволюційну» природу вікі-ресурсів: пев-
ні сторінки зникають, їх місце займають нові, деякі «мутують». В результаті 
такого природного «приладжування» контент покращується [6].  

Зазначимо, що ідея самоорганізації експертного середовища для «вікі-
моделей» не одразу була усвідомлена і сприйнята схвально. Найбільш успіш-
ний вікі-проект – Вікіпедія, насправді, є побічним продуктом Нупедії. Остання 
задумувалася як багатомовна онлайн-енциклопедія. Робота над нею передбача-
ла роботу із експертними середовищами, які мали бути поділені на два великих 
табори – творців контенту та його редакторів. Проте, Нупедія зростала дуже 
повільно, а експерти – «наукові авторитети» – не виявляли активного бажання 
приймати участь у розробці її контенту (тим більше, було дуже складно вияви-
ти «потрібних» експертів, яких би «схвалили» інші експерти; крім того, сама 
ідея, «покрити» усіх експертів, на практиці не спрацьовувала).  

Тоді, Д.Вейлз, керівник проекту, вирішив ризикнути й запустив Вікіпе-
дію, яка мала стати «чернеткою» для створення витриманих за усіма енцикло-
педичними нормами статей у Нупедії. Незважаючи на побоювання Вейлза, що 
Вікіпедія породить інформаційне «сміття», цей проект виявився набагато ус-
пішнішим за основний, швидко набував популярності. В результаті самооргані-
зації, виникла антикрихка інформаційна вікі-система, яка входить до десятки 
найпопулярніших сайтів у світі. Символічно, що після неочікуваного успіху Ві-
кіпедії, один із її ідеологів (провідний експерт) Л.Сенгер покинув проект, вва-
жаючи верифікованість контенту онлайн-енциклопедії недостатньою. Отже, 
навіть один із натхненників Вікіпедії не до кінця зрозумів ідею свого дітища. 

Ідея накопичення знань за «вікі-моделлю» підтримується багатьма інте-
лектуалами. Зокрема, Н.Н.Талеб вважає, що такий формат дозволяє уникнути 
диктату «експертних співтовариств», які намагаються монополізувати право на 
наукову «істину» [8, с. 182]. Крім того, Талеб вбачає у методі проб і помилок 
(«стохастичному приладжуванні») єдиний шлях для уникнення великих поми-
лок, які не вважаються такими науковим середовищем і, у разі проникнення у 
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практику, можуть мати руйнівний характер. В цілому, ідея «колективного інте-
лекту» не є новою (її розробкою, зокрема, займався В.І.Вернадський) [1], але, 
саме зараз, із розвитком Інтернету, її реалізація багато в чому стала можливою. 

Ідея Вікі-музею знайшла поширення серед користувачів Вікіпедії у 
2007 р. Невідомий представник із Австралії (країні, де оцифровування і доступ 
до оцифрованих даних є поширеним трендом) висунув пропозицію викласти у 
Вікіпедію фотографії музейних предметів, що зробить їх доступними для усіх [7]. 
За відповідними посиланнями мала б бути розміщена інформація про артефакти. 
На думку користувача, такий сайт міг би замінити ілюстровані словники.  

Інші користувачі досить прохолодно поставилися до ідеї, не вбачаючи необ-
хідності у створенні окремого вікі-проекту й запропонували скористатися наяв-
ними можливостями Вікіпедії (Вікісховищем, Вікіджерелами, або Вікіданими).  

Дехто пропонував створити віртуальні експозиції, з вікі-колекцій зобра-
жень артефактів, що мали б бути споряджені оповідями (stories) та описами 
(descriptions). Окрема мова йшла про категоризацію відповідних вікі-матеріалів, 
а також підтвердження автентичності зображених пам’яток від музейних уста-
нов. Інші користувачі звертали увагу на відмінність між Вікіпедією та цифро-
вим представленням музейних практик, які передбачають велику кількість 
медіа файлів (відображення предметів, а також пояснень до них у відео, звуко-
вій та текстовій формі), які б дозволяли максимально імітувати присутність у 
музеї. Крім того, вбачалося необхідним, щоб відвідувач вікі-музею не втрачав 
можливості слідувати традиційним формам музейного споглядання – «мандру-
вати» за хронологічними, географічними орієнтирами. 

Дискусія точилася досить мляво між 2007 та 2009 роками і поновилася 
лише в 2016 р. За цей час у базах даних Вікіпедії (Вікіданих) з’явилися зобра-
ження із атрибутивним супроводом (приблизно як у інвентарній картці або пас-
порті) із колекції Музею Бойманса ван Бенінгена в Нідерландах [7]. Проте, цей 
проект не задовольнив прихильників ідеї вікі-музею. 

Одне із останніх побажань в дискусії стосувалося того, щоб не 
розв’язувати проблему вікі-музею за рахунок інструментів Вікіпедії, а застосу-
вати вікі-модель як таку. На думку одного із дописувачів [7], вікі-музей мав би 
бути великим освітнім інструментом, який би об’єднував розрізнені сторінки, 
на яких би містилися медіа файли із артефактами та мінімальною кількістю 
роз’яснювальних текстів, щоб не створювати перепон для плинного руху відві-
дувача через значну кількість сторінок (як по залах музею). Цей віртуальний 
музей міг би поділятися на окремі відділи (наприклад, ботаніки, зоології, музи-
ки – будь чого). Крім того цей музей мав передбачати інструменти активної 
взаємодії із відвідувачем. Отже, ідея вікі-музею ще не була відділена від вірту-
альної імітації аналогових музейних форм. 

В дискусії також міститься інформація про реалізацію ще одного проекту 
вікі-музею, здійсненого (на базі Вікіпедії) Палацом витончених мистецтв у Ліл-
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лі. Цей проект має багато спільного за згаданим вище голландським відповід-
ником (також без ефекту «проходження залами»).  

З одного боку, учасники дискусії [7] відчували, що просте завантаження 
описаних і оцифрованих артефактів не створює якогось особливого музею. З 
іншого боку, далі цього не пішов жоден із реалізованих проектів. Причиною 
цьому, на нашу думку, є те, що відчуття «музейності» є більше інтуїтивним, ніж 
осмисленим. Крім того, відчувається брак чіткого розуміння відмінностей між 
вікі-моделлю як ідеєю, її конкретними втіленнями (Вікіпедія), а також проце-
сом діджіталізації музейних зібрань як копіювання за допомогою новітніх тех-
нологій «аналогового» музейного досвіду. 

Розібратися у цих проблемах намагалася британська дослідниця 
М.Геннін, а також група науковців, якими було напрацьовано окрему наукову 
збірку, під її редактурою [2]. Дослідниця звертає увагу на те, що Інтернет увіб-
рав у себе багато більш давніх ідей, надавши необхідні інструменти їхньої реа-
лізації. Вона звертає увагу на ідеологічну близькість ідеї Всесвітньої павутини 
та Кабінету рідкісних речей (curiosity cabinet) [3]. Отже, якщо можна прослід-
кувати зв’язок між давньою і новішою ідеєю, можна припустити і зворотній 
зв’язок – втілення музейної репрезентації вікі-засобами. 

У збірнику «Міжнародний посібник із музейних досліджень», присвяче-
ному медійності музею та його взаємодії з іншими медіа, мова йде про те, що 
технології дозволяють позбавити музеї ексклюзивного права на експертну дум-
ку. Наприклад, за допомогою соціальних медіа будь-хто може інтерпретувати 
музейні пам’ятки, й ці інтерпретації можуть набути більшого поширення, ніж 
інтерпретації музейників, в «оперативному управлінні» яких перебуває 
пам’ятка [2]. В цілому, дослідники констатують, що музей дуже тісно переплітає-
ться із найрізноманітнішими медіа-явищами, в результаті чого спостерігається 
своєрідна дифузія, коли медіа-явища взаємопроникають та видозмінюються, на-
буваючи нових форм. Проте, проблемі взаємодії музейної репрезентації минулого 
та вікі-моделі окремої уваги приділено не було. 

В цілому, взаємодія інтернет-технологій та музеїв традиційно вбачається 
в оцифруванні пам’яток, «заливанні» їх у мережу, де інтернет-користувач сам 
вирішуватиме, що із ними робити – чи то формувати власну віртуальну колек-
цію (подібно до плей-листа), чи то займатися науковими дослідженнями, чи то 
«розшарювати», або ж висловлювати свою думку від побаченого на «стіні» обго-
ворення, або ж створювати глибокодумні пости у соцмережах. Музей розглядає-
ться як сховище пам’яток, яке треба зробити доступним кожному. Проте, поза 
увагою залишається найголовніше – власне, музейна репрезентація минулого.  

Бачення музею як сховища, що потребує діджіталізації, пропонує Google 
Art Project, який розміщує пам’ятки та робить 3-D відтворення виставок та 
експозицій. Те саме роблять також інші сайти, які акумулюють файли із зоб-
раженнями пам’яток, що перебувають у віданні різних Інтернет-проектів (по-



 267

декуди, зображення супроводжуються експертними коментарями), а також по-
тужними музеями, наприклад, Метрополітен та МОМА у США, Рейксмюсеум в 
Нідерландах тощо. Отже, ці установи або просто прагнуть завантажити у мере-
жу якомога більшу кількість фото, при чому, особлива увага звертається на 
кількість пікселів: чим їх більше, тим відкритішим до цифрових технологій 
вважається музей; або ж перетворюють «аналогову» репрезентацію у «цифру».  

Звертає на себе увагу не лише неясне розуміння формування музейного 
контенту за вікі-моделлю, а й неясність сутності музейної роботи. Як вже за-
значалося, вона полягає у особливій репрезентації минулого. На нашу думку, 
створення таких репрезентацій являє собою особливий вид творчості – мис-
тецтва (це поняття тут вживаємо метафорично, подібно до воєнного мистецтва). 
У попередніх дослідженням автором було запропоновано позначити це поняття 
словом «музейництво».  

Отже, музейництво як мистецтво може апропріювати ідею «вікі» наступ-
ним чином. До певної міри, музейні репрезентації вже і так будуються за вікі-
моделлю. Насамперед, мова йде про науково-наративні репрезентації, коли му-
зей дає «зріз» наукових поглядів на певну проблему. Проте, із розвитком тех-
нологій, музей також може створити особливу віртуальну платформу для того, 
щоб залучити всіх бажаючих до творення музейного контенту. Результати ро-
боти на цьому віртуальному майданчику можуть бути, зрештою, включені у 
«аналогові репрезентації». При цьому, роль музейного працівника аж ніяк не 
нівелюється – просто музейництво перестає бути привілеєм лише «кадрових» 
музейників.  

Окремо треба сказати, власне, про вікі-музей. Музейництво базується на 
особливій формі комунікації, в основі якої лежить пам’ятка. З одного боку, му-
зейна пам’ятка є свідченням самої себе, точніше, історії свого побутування. З 
іншого, вона є знаком, який відображає історичні події, що не пов’язані безпо-
середньо із її побутуванням, проте, синхронні історії цього побутування. Отже, 
сутність вікі-музею полягає не у категоризації файлів із пам’ятками, або ж ві-
дображенні (фотофіксації) виставки тощо.  

Смисл музейництва полягає у тому, щоб оповідати історію, спираючись 
на музейні пам’ятки. Отже, вікі-музей являтиме собою сукупність музейни-
цьких творів (не музейних пам’яток), які, подібно до сторінок у Вікіпедії будуть 
відкритими для редагування, й творцями контенту виступатимуть не лише ек-
сперти-музейники. Звичайно, 3-D варіанти існуючих моделей не відповідають 
ідеї вікі, тому що вони, по-перше, створені обмеженим колом спеціалістів, а, 
по-друге, в них не можна внести жодних змін. А «коментування» не дуже змі-
нює ситуацію через застиглість предмету коментування. 

Мова не йде про віртуальне відображення якогось музею, чи профільної 
групи музеїв. В основі має лежати тематичний принцип. Вікі-модель передба-
чає вільне утворення зв’язків між темами, а також створення нових. Це значно 
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зближує ідею вікі-музею та Вікіпедії. Щоправда, Вікіпедія не передбачає тво-
рення нового контексту, й вимагає спиратися на вже створені поза нею джере-
ла. В той же час, вікі-музей може передбачати спільне творення репрезентацій, 
подібно до роботи над комп’ютерними програмами зі спільним ядром, що є 
значно ближчим до ідеї вікі, запропонованої У. Каннінгемом. Коротко можна 
сказати, що вікі-музей – це віртуальне вікі-музейництво. 

Вікі-музей дозволить консолідувати музейні репрезентації минулого, 
акумулювати інтелектуальний музейницький потенціал, налагодити співпрацю 
всередині широкого кола музейників, розв’язати проблему обмеженості музей-
ного зібрання (для роботи із вікі-музеєм можна використати будь-які пам’ятки, 
незалежно від того, до якого музейного зібрання вони належать) і, що найго-
ловніше, дасть нову якість знання про минуле. Музейницька репрезентація ми-
нулого у формі вікі, в свою чергу, може розв’язати багато проблем пов’язаних 
із історичною свідомістю: дефальсифікувати й деполітизувати минуле, зорієн-
тувати у хаосі історичної інформації, обсяги якої неупинно зростають, а також 
стати основним джерелом про суспільний досвід, замість зруйнованих новими 
інформаційними технологіями та розвитком освіти традицій, звичаїв та обрядів.  
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Рудика Н.М. 
 

Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce i na Ukrainie. 
Porównanie przepisów i doświadczeń 

 
Archeologia jest nauką, która zajmuje się badaniem materialnej i kulturowej 

przeszłości człowieka. Podstawowymi rodzajami źródeł dla archeologii są 
nawarstwienia (dokumentujące zarówno działania człowieka jak i naturalne procesy 
kształtujące powierzchnię ziemi) oraz znajdujące się w nich wytwory rąk ludzkich a 
także szczątki ludzi, zwierząt i roślin. Archeolodzy pierwotnie zajmowali  się 
badaniem pradziejów i najstarszej historii człowieka, obecnie w obszar zainteresowań 
naukowców wchodzą czasy historyczne (również najnowsze). 

Do zabytków archeologicznych ukraiński ustawodawca zaliczył stałe obiekty 
dziedzictwa kulturowego (kopce, kurhany, pozostałości po dawnych osadach, 
obozowiska, fortyfikacje, obozy wojskowe, fabryki, urządzenia nawadniające, drogi, 
miejsca kultu i ich pozostałości lub ruiny, megality, jaskinie, malowidła naskalne, 
warstwy kulturowe, pola bitew, jak również powiązane z nimi elementy ruchome), a 
także obiekty, znajdujące się pod wodą. Według polskiego ustawodawstwa, zabytek 
archeologiczny jest to – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną 
lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z 
nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo 
zabytek ruchomy, będący tym wytworem.  

Wszystkie ruchome zabytki archeologiczne z terenu Ukrainy i Polski, bez 
względu na sposób odkrycia są własnością skarbu Państw. Bez znaczenia jest miejsce 
(teren prywatny, państwowy) czy sposób ich odkrycia (badania archeologiczne, 
przypadkowe znaleziska, poszukiwania). Jeżeli w sprawie własności dziedzictwa 
kulturowego zachodzi konflikt pomiędzy dwiema lub więcej zainteresowanymi 
stronami – osobami prywatnymi, organizacjami czy państwami, powinien być on 
rozstrzygany przede wszystkim z uwzględnieniem możliwości realizacji zasady 
publicznej własności. Nie zawsze jednak takie rozwiązania są możliwe. Uwaga ta 
dotyczy przede wszystkim konfliktów międzynarodowych. 

W przypadku dziedzictwa archeologicznego, dotyczącego w przeważającej 
mierze najdawniejszych dziejów ludzkości, kiedy nie było granic państwowych i nie 
wykształciły się jeszcze istniejące obecnie narody, szczególnie wyraźnie rysuje się 
kwestia wspólnej własności dóbr kultury. A skoro dziedzictwo archeologiczne jest 
wspólne, to wspólne również winny być zasady jego ochrony, zarządzania nim i 
mądrego wykorzystywania go dla dobra ogółu. Teoria konserwacji dziedzictwa 
archeologicznego nie jest niestety tak rozwinięta jak teoria konserwacji dzieł sztuki 
czy architektury. Rodzi się ona jednak na naszych oczach, czego wyrazem są różne 
akty prawne, pokazujące drogę, jaką przeszła międzynarodowa teoria ochrony 
dziedzictwa archeologicznego od pierwszej międzynarodowej rekomendacji.  
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Dziedzictwo kulturowe, stanowi nie tylko istotny filar tożsamości narodowej, jako 
świadectwo historii  Polski oraz Ukrainy, ale także odwołując się do tradycyjnej kultury 
lokalnej, jest nośnikiem, mocnych więzi międzyludzkich i wzorców zachowań, które 
przetrwały, zachowane w kulturze lokalnej. Istotną częścią dziedzictwa kulturowego w 
kontekście budowania tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej są zabytki, jako 
materialne nośniki wartości artystycznych oraz obecne w naturalnym otoczeniu 
człowieka świadectwa historii  wspólnej dla narodu i społeczności lokalnych. 

Analiza ustawodawstwa dotyczącego ochrony zabytków archeologii Ukrainy i 
Polski pozwoli ła stwierdzić, że: 

- Polska odgrywa w dziedzinie ochrony europejskogo dziedzictwa kulturowego 
rolę szczególną, bo jako państwo korzysta z pewnych doświadczeń Europy 
zachodniej, na przykład w dziedzinie ochrony obiektów zagrożonych przez wielkie 
inwestycje przemysłowe; 

- w ukraińskim ustawodawstwie zostały zdefiniowane pojęcia takie jak 
dziedzictwo archeologiczne, obiekty dziedzictwa archeologicznego i zabytki 
archeologiczne (obiekty dziedzictwa archeologicznego o znaczeniu krajowym lub 
lokalnym, które są wymienione w Państwowym Rejestrze zabytków nieruchomych 
Ukrainy). Zasady kolekcjonowania, niestety, nie znalazły odzwierciedlenia w Ustawie 
Ukrainy "O ochronie dziedzictwa archeologicznego". Sposobem na rozwiązanie jest 
nawiązanie do konwencji międzynarodowych (UNESCO i Rady Europy), które 
przecież zostały ratyfikowane przez Ukrainę; 

- ważną wskazówką powinny być także międzynarodowe dokumenty, które nie 
mają mocy prawnej, jak zalecenia UNESSO, karty ICOMOS i innych organizacji 
międzynarodowych, które cały czas nie znajdują odpowiedniego zastosowania w 
przepisach ukraińskich dotyczących zabytków i dziedzictwa kulturowego; 

- w przepisach Polski i Ukrainy nie zostały uregulowane sprawy związane z 
kolekcjonerstwem, a także dotyczące tzw. "czarnej archeologii". Zjawisko to przybrało 
ostatnio zastrasztające rozmiary i stało się procederem, w który zangażowana jest znaczna 
i zróżnicowana społecznie oraz majątkowo grupa mieszkańców: bogaci kolekcjonerzy, 
handlarze starożytnościami, organizatorzy nielegalnych wykopalisk i zawodowi kopacze. 
Z punktu widzenia archeologii, główny problem to nie tyle nielegalne pozyskanie 
zabytków ruchomych stanowisk, ale zniszczenie stanowiska archeologicznego, w tym 
kontekstu znalezienie przedmiotu. Nielegalne wykopaliska archeologiczne najczęściej 
wiążą się z jeszcze jednym zjawiskiem, stanowiącym przedmiot międzynarodowej troski. 
Pozyskane w wyniku tych wykopalisk znaleziska archeologiczne są zazwyczaj wywożone 
do innych krajów, w celu uzyskania większego zysku ze sprzedaży. W takich 
przypadkach mamy do czynienia z podwójnym pogwałceniem interesu publicznego: po 
pierwsze, wbrew interesowi publicznemu całej ludzkości znaleziska archeologiczne 
zostają wyrwane z ich kontekstu, co pozbawia je wartości informacyjnej jako źródła 
wiedzy o przeszłości gatunku ludzkiego; po drugie wbrew interesowi publicznemu 
danego kraju lub danej grupy plemiennej te znaleziska zostają przeniesione na teren 
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innego kraju. Utrudnienie dostępu do archiwów archeologicznych, rezygnacja z 
publikowania dokładnych map lokalizacji stanowisk archeologicznych, informowanie 
miejscowej ludności o szkodliwości działania poszukiwaczy skarbów, podejmowanie 
prewencyjnych wykopalisk archeologicznych na najczęściej penetrowanych przez 
poszukiwaczy stanowiskach. Takie i inne sposoby pozwolą na ograniczenie tego 
niebezpieczeństwa, chociaż zapewne nie zlikwidują go całkowicie;  

- efekty dałoby też zapewne licencjowanie lub rejestrowanie użytkowników 
wykrywaczy metali  oraz ograniczenie możliwości reklamowania tych urządzeń i 
innych form zachęcania do poszukiwania skarbów archeologicznych. Jednak wzrost 
przestępczości obserwujemy na co dzień i niszczenie stanowisk archeologicznych z 
pewnością z punktu widzenia społecznego nie jest najgroźniejszym z nich. Wiadomo 
jednak, że to rynek zbytu stwarza możliwość bogacenia się na rabunku, że pasterstwo 
jest warunkiem istnienia złodziejstwa. Przeciwnicy wykorzystania wykrywaczy 
metali do poszukiwań oraz współpracy ze środowiskiem poszukiwaczy zwracają 
uwagę na zupełnie inne aspekty sprawy i przytaczają zupełnie inne przykłady; 

- rezultaty przyniosłoby też wykorzystanie doświadczeń innych państw w 
sferze ochrony zabytków archeologii. Zdajemy sobie sprawę, że przestępstwa 
przeciwko dziedzictwu archeologii przekraczają granice państwowe. Wiemy również, 
że jest to rodzaj przestępczości, którą możemy zwalczać wyłącznie w drodze 
międzynarodowej współpracy, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz 
jednoli ty zestaw procedur i przepisów.  

Szerokie i globalne podejście do problemu pozwoliłoby rozszerzyć współpracę 
pomiędzy zaangażowanymi instytucjami i wykazałoby obszary, w których warto 
dokonać zmian lub ulepszeń. 
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Рыжова О.О. 
 

Особенности изображения Христа в иконографическом типе 
«Спаса Эммануила» в лаврской иконописи XVIII века. 

 
 
В фондах Национального Киево-Печерского 

историко-культурного заповедника (далее – НКПИКЗ 
или Заповедник) хранится икона «Спас Эммануил», 
112 х 77, инв. КПЛ-ж-193.  

В рамках плановой реставрационной и 
исследовательской работы ведущим научным 
сотрудником НКПИКЗ, кандидатом искусствове-
дения, реставратором станковой масляной живо-
писи первой категории Рыжовой О.О. выполнен 
комплексный сравнительный стилистический, 
иконографический и технико-технологический 
анализ живописи, а так же проведены оптические 
и визуальные микроскопические исследования, 
библиографические изыскания, реставрация.  

Физико-химические исследования проб 
красочного слоя и грунта живописи – изготовление шлифов поперечных срезов 
живописи; изучение структуры живописи в поляризованном белом свете и в 
свете видимой люминесценции, возбуждаемой УФ-лучами, определение соста-
ва грунта методом инфракрасной спектроскопии; определение состава пигмен-
тов методами микрохимического, термохимического, люминесцентного и 
эмиссионного спектрального анализов – проведены заведующим отделом фи-
зико-химических исследований Национального научно-исследовательского 
реставрационного центра Украины (далее – ННИРЦУ) Распопиной Верой 
Алексеевной.  

Икона «Спас Эммануил» поступила в коллекцию Заповедника в 1938 г., 
из Музея украинского изобразительного искусства (сейчас – Национальный ху-
дожественный музей Украины (НХМУ)), куда, в свою очередь, была подарена 
Теодором Кибальчичем, украинским коллекционером, в 1899 году. Согласно 
документам икона происходит из «старого» иконостаса (1730) Софийского со-
бора в Киеве 1.  

                                                 
1 Фонд № Опись №1А Ед. хр. №3 Инвентарная книга по учету экспонатов историче-

ского отдела. Начата 16 сентября 1898 г. Окончена 10 марта 1914 г. С.34, инв. № 30 «Посту-
пление: 28 октября 1899 Стоимость: 20 руб. От кого: От Т.В. Кибальчича (Отношение 
Кибальчича в Киевскую Городскую Думу от 17 июня 1892 г. - Отношение Киевской. Город-
ской Управы на имя Б.И. Ханенко от 28 окт. 1899 №31210). Передано до Лавры див. Акт вид 
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Икона написана на иконном щите фигурной формы с трапециевидным за-
вершением верхней части и прямоугольными выступами по бокам. Живописное 
изображение по периметру иконы обрамляет деревянная планка, закрепленная 
на поверхности деревянными же нагелями. Иконный щит наборной, состоит из 
трех сосновых досок, склеенных между собой. Оборот иконы гладкий; шпонки 
отсутствуют. На обороте иконы нанесены инвентарные номера разного периода 
бытования иконы. 

Икона поступила на реставрацию с многочисленными мелкими вздутиями 
грунта и красочного слоя по всей поверхности живописи, потемневшими тони-
ровками предыдущей реставрации, стойкими загрязнениями покрывного и кра-
сочного слоя. В процессе реставрации было проведено укрепление красочного 
слоя, удаление загрязнений и потемневших тонировок; проведено живописное 
восстановление утрат. 

По результатам исследований выявлено: грунт иконы клее-меловой, светлый, 
однослойный. Пигменты красочного слоя – свинцовые белила с примесью серебра, 
берлинская лазурь, органическая красная, свинцовый сурик, охры, умбры. При ис-
следовании живописи в ИК-излучении стал читабельным подготовительный рису-
нок, выполненный, вероятно, карандашом. Технико-технологические особенности 
иконы не противоречат датировке (первая половина – середина XVIII века) и пред-
полагаемому происхождению (Киев). В публикации икона рассматривается в кон-
тексте лаврой иконописи, так известно, что к написанию икон для иконостаса 
Софии Киевской были привлечены и лаврские мастера [1]. 

На иконе изображен Спаситель в образе пухлого младенца, восседающего 
на облаках и окруженного херувимами. Христос облачен в прозрачную белоснеж-
ную рубашечку-хитон и пурпурный гиматий с разделкой на светах обильными 
золотыми ассистами. В правой руке Младенец держит сферу-державу голубого 
цвета, декорированную лепным золоченым орнаментом и увенчанную крестом; 
левой рукой Он поддерживает тяжелые складки гиматия. По внешней окружности 
нимба Спасителя нанесена надпись: «Странно Бога вотчеловетщася видеша».  

Задача публикации состоит в том, чтобы путем комплексного искусство-
ведческого анализа выявить особенности изображения Спасителя в иконопис-
ной традиции Киево-Печерской Лавры XVIII века и ввести в научный оборот 
произведение церковной живописи с редкой иконографией.  

Спас Эммануил один из иконографических типов изображения Христа, 
представляющего Его в отроческом возрасте. Название иконографии основано 
на тексте ветхозаветного пророчества Исайи, которое исполнилось в Рождестве 
Христовом: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Ем-

                                                                                                                                                                  
4го лютого 1938 р. Икона, изображающая младенца Христа. (Описание) Икона южно-
русского письма 18 в, масляными красками, на дереве, четырехугольная, причем верхние 
углы срезаны наискось, в простой кар(…)ной рамке; размер 1,10 х 0,77 м. По словам жертво-
вателя, икона происходит из Старого иконостаса Киево-Софийского собора». 
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мануил» (Ис. 7: 14). Изображения Иисуса Христа с надписью «Еммануил» 
встречаются с VI в. (см. ампула Монцы, VI в., сокровищница собора св. Иоанна 
Предтечи в Монце, Италия, эта надпись сопровождает образ Богоматери с Мла-
денцем); основные типы иконографии формируются в памятниках средне- (сер. 
VII  – кон. XII в., напр. мозаики Собора Святого Марка, XII в., Италия, Венеция) 
и поздневизантийского (XIII – сер. XV в. напр., мозаичная византийская икона 
Спас Еммануил, кон. XIII  XIV вв., ГИМ) периода [2, 674-713]. Иконография 
Эммануила относится к символическим изображениям Спасителя и представ-
ляет Его как жертвенного агнца [3, 211-230], а так же иллюстрирует догму Бо-
говоплощения [4, 71 – 72]. Название Эммануил относится к любым 
изображениям Христа-отрока, как самостоятельным, так и в составе компози-
ций (см. иконы «Ярославская Оранта», около 1218 года, ГТГ, где Спас Эмма-
нуил изображен в медальоне на лоне Богоматери или «Спас Эммануил, с 
архангелами Михаилом и Гавриилом»; около 1190 г. ГТГ, где Младенец изо-
бражен среди Архангелов). Спас Эммануил чаще встречается в оплечном или 
поясном варианте изображения; особое распространение изображения Спаса 
Эммануила приобрели в греческой и балканской живописи [5, 95 – 118, 173-
188]. Изображения Иисуса Христа Еммануила включаются в иконографические 
программы, призванные указать на Воплощение, Евхаристическую Жертву или 
вневременную вечную славу Сына Божия.  

Особенностью иконографии рассматриваемой иконы является представ-
ления Христа в младенческом, а не в отроческом возрасте и наделенного царст-
венными атрибутами (державой и пурпурным гиматием); на догму Воплощения 
косвенно указывает надпись и размещение Младенца в окружение ангельских 
чинов и на облаках. Таким образом, в рассматриваемой иконографии акценти-
руется царственное происхождение Младенца («из рода царя Давида») (родо-
словие Господа Иисуса Христа по плоти см. Матф. 1:1-17 и Луки 3:23–38).  

Тема изображения царственных младенцев в изобразительном искусстве 
Нового времени восходит к традиции светского детского портрета, возникшего 
в Венеции в конце XVII века [6, Т. 1. С. 149]. Из Венеции данный тип детского 
портрета распространяется по всей Европе, его образцы встречаются, в частно-
сти, и в русской живописи, и в украинском искусстве. Ближайшими формаль-
ными стилевыми аналогиями рассматриваемому изображению, следует считать 
«Портрет Александра I ребенком», неизвестного художника второй половины 
XVIII века, ГТГ [7, Т. 2. С. 300] и фрагмент иконы «Рождество Богородицы», 
1747-1754 из иконостаса Собора Софии Киевской, где изображается Богороди-
ца в образе царственного младенца [8]. 

Анализ иконографии памятника показал, что лаврской иконе XVIII века в 
качестве иконографических источников использовались картины светских ев-
ропейских и русских мастеров. Рассмотрение характерных черт исследуемых 
икон, а именно композиции, стиля и иконографии позволило вычленить при-



 276

знаки новой живописной традиции, которая развивалась в лаврской иконописи 
XVIII века параллельно с традиционной иконой.  

В результате комплексных библиографических и натурных технико-
технологических исследований, искусствоведческого анализа изображения, в 
научный оборот введен достаточно редкий по иконографии памятник – изобра-
жение царственного младенца Христа в иконографическом типе «Спаса Эмма-
нуила», икона первой половины – середины XVIII века из коллекции 
Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.  
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Ромащенко В.М. 
 

Дослідження і консервація ікони Богородиці з немовлям зі збірки  
Національного Києво-Печерського історико-культурного 

Заповідника 
 

У фондах Києво-Печерського історико-
культурного заповідника знаходиться дуже ці-
кава і поки що малодосліджена ікона Богоматері 
типу Замилування (інв. № Ж-628) написана на 
дошці невеличкого аналойного розміру, яка за 
іконографією повторює відомий здавна візантій-
ський образ Богородиці Вишгородської, що те-
пер має назву «Володимирської» (ДТГ).  

Ікона високої художньої якості, її неодно-
разово показували на різноманітних музейних 
виставках заповідника, публікували у каталогах, 
де вона орієнтовно датована у широких межах 
XIV–XVI ст. й віднесена до Візантійсько-
Балканського осередку [1, с. 56; 2, с. 9; 3, с. 59, 60]. 

У зв’язку з підготовкою до виставок, ікона перебувала у Центрі реставра-
ції і експертизи НКПІКЗ, де нами, разом з консерваційними заходами (місцеве 
закріплення фарбового шару і левкасу, видалення поверхневого забруднення), 
було проведено і технологічне дослідження пам’ятки. Попередні результати 
цього обстеження були опубліковані нами у доповіді [4, с.141-146].  

Тоді нами було візуально виявлено, що ікона написана на суцільній липо-
вій дошці розміром 31,8 х 23,5 х 1,7 см. Дошка з подвійним ковчегом і крутою 
лузгою (зовнішній рубчик ковчегу зрізаний) має незначну деформацію: вигнута 
у бік живопису на 1 см, з потертими кутами і нижнім краєм; з тильної сторони 
має пази від двох врізаних зустрічних не наскрізних шпуг. Шпуги втрачені. 
Зворотний бік дошки з слідами повздовжньої обробки деревини стругом, по-
критий червоно-коричневою захисною фарбою. З торців дошка має залишки 
пофарбування свинцевим суриком. На торцях, берегах і тлі ікони є маленькі 
дірочки від цвяхів, якими кріпили металевий оклад ікони. Сам оклад відсутній. 
Зрізаний рубчик зовнішнього ковчегу і стесані краї деревини зі зворотнього бо-
ку свідчать про те, що покороблену дошку намагалися вирівняти під пізніший 
оклад і кіот. При цьому зворотній бік дошки був закритий тканиною (сороч-
кою). Сорочка втрачена, її невеличкий клаптик лишився приклеєним на звороті: 
це груба тканина з полотняним плетенням ниток (14 х 16 в 1 кв. см).  

Середник ікони позолочений сухозліткою без полімента, береги темні, 
синьо-сірі. Постаті прописані тонкими лессировками фарб по золоту, за тради-
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цією українського барокового іконопису 17-18 ст. Лики виконані в світло-
тіньовій корпусній манері. Живопис частково втрачений, чому ймовірно сприяв 
металевий (срібний) оклад, де зазвичай накопичується вологий конденсат, пил і 
бруд, що спричиняє руйнування. Старі втрати фарбового шару з ґрунтом до 
дошки розташовані вертикально уздовж всієї дошки в районі лівого плеча і ру-
ки Богородиці та на тлі ікони завширшки 1-4 см; на верхньому і нижньому бе-
регах левкас повністю відсутній. Верхні шари живопису і позолоти потерті, 
подряпані, вкриті поверхневим забрудненням. 

Такі технологічні особливості, конструкція дошки і техніка живопису, за 
нашими спостереженнями, властиві українським іконам другої половини 18 ст.  

У процесі дослідження було відібрано декілька мікропроб левкасу і фар-
бового шару, які проаналізувала, на наше замовлення, досвідчений хімік київ-
ського Національного науково-дослідного реставраційного центру ст. науковий 
співробітник Валентина Йосипівна Терпило. 

Результати мікрохімічного аналізу: у середній частині на тлі ікони ґрунт – 
двошаровий. Нижній тонкий шар клеє-крейдяного левкасу, проклеєний зверху. 
Верхній шар – більш товстий (у тричі товстіший) шар емульсійного (клеєво-
олійного) ґрунту з наповнювачем із свинцевих білил та крейди. Поверх ґрунту ле-
жить фарбовий шар із свинцевих білил на темперно-клейовому зв’язуючому з не-
великою домішкою дрібних часток червоної вохри та вугільної чорної. На берегах 
ікони аналогічні шари ґрунту, поверх якого лежить синій фарбовий шар, що скла-
дається з берлінської лазурі, розбіленої свинцевим білилом з вкрапленням зелених 
прозорих (яр-мідянка?) та оранжевих (свинцевий сурик?) часток на темперно-
клейовому зв’язуючому. Зверху – тонкий шар клею. На зворотному боці ікони 
червона фарба являє собою залізо-окисний пігмент (вохру) на клею.  

Треба зазначити, що знайдений на іконі хімічним аналізом синій пігмент – 
"берлінська лазур" був винайдений у 1727 р., і застосовувався у живопису з се-
редини XVIII ст. [5]. 

Походження пам’ятки нез’ясоване. У самій ранній інвентарній книзі 
НКПІКЗ за 1947-48 рр., на с. 200 позначено, що ікона за № 628 (старі №№ 2820 
і 975) надійшла до Заповідника у 1948 році з Київського державного музею ук-
раїнського образотворчого мистецтва (ДМУОМ). У інвентарній книзі за 1978-
80 рр. запис повторено і зазначено, що живопис ікони втрачено на одну трети-
ну, позолота потерта. В обох разах ікона датована 19 ст. З такою атрибуцією 
ікона записана і у науковій картці. Це був складний період повернення з ева-
куації київських мистецьких скарбів, що після війни надходили централізовано 
до провідного на той час київського музею (ДМУОМ). З нього пам’ятки вже 
розподілялися по різних музеях Києва і України. При чому не завжди додержу-
валися принципу повернення до пункту попереднього зберігання, через не-
досконалу систему обліку. Таким чином, походження ікони ще потребує 
додаткового з’ясування. 
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Укладачі названих каталогів виставок, виходячи з "древнього" вигляду 
ікони та стану збереження, припустили, що вона може походити з колекції 
Церковно-археологічного музею при Київській Духовній Академії, як і деякі 
інші старовинні ікони Заповідника. Але нам не вдалося знайти документальні 
підтвердження цього факту, бо за публікаціями колекцій музею, зробленими 
М.І. Петровим ще наприкінці 19 ст. це встановити неможливо. Там немає фото-
графій, не вказані розміри ікон, досить приблизна їх атрибуція, а самих лише 
"Володимирських" ікон налічується декілька десятків, приписаних різним шко-
лам і напрямкам [6, c. 97].  

І тут знову треба звернутися до стилістичного і технологічного аналізу 
пам’ятки. На наш погляд дана ікона за стилем виконання і образною характери-
стикою належить до типових зразків українського іконопису другої половині 18 
ст. Про це свідчить перш за все композиція, яка в цілому наслідує візантійський 
оригінал, але малюнок постатей Богоматері і Христа не площинний, а більш 
вільний, м’який і об’ємний. Лики виконані майстерно. Стиль їх написання не 
умовно-візантійський, і не балканський (де суворо додержувалися саме візан-
тійського стилю), а більш реалістичний, м’який і живописний, дещо порцеля-
ново-ляльковий, як на українських іконах середини і другої половини 18 ст. 
Акцентовано психологізм виразу очей Діви Марії. М’яке овальне обличчя не-
має нічого спільного а ні з надривним тужливим виразом смаглявого лику ві-
зантійського оригіналу, а ні з відомими нам численними російськими копіями 
Володимирської ікони, що за своєю кількістю перетворили її майже на штамп. 
Перед нами, якщо хочете, маленький шедевр невідомого українського іконо-
писця. Достатньо лише пильно вдивитись у вродливі обличчя Богородиці і 
Христа. У Діви Марії не стільки сумний, скільки лагідно спокійний і шляхет-
ний вираз красивих карих очей. Дуже вправно і красиво написано лик немовля-
ти. Це величний і, разом з тим, земний образ Богородиці, чимось подібний до 
італійських Мадонн, або молодої української матері з дитиною, що спокійно і 
гордо сидить у своїй Божественній і разом з тим земній красі.  

Ікона виконана, як про це свідчать результати хімічних аналізів, клейо-
вою темперою, а не традиційною для візантійського кола пам’яток – яєчною 
(жовтковою) темперою. Тло покрито сусальною позолотою. Постаті написані 
тонкими прозорими лессировками по золотому тлу, лише обличчя і руки вико-
нані корпусно з більш товстим шаром свинцевих білил по світлій вохристій 
підготовці злегка підрум’яненою кіновар’ю. Чепець лессирований прозорою 
берлінською лазур’ю по сусальному сріблу (зараз цей лазуровий шар майже 
втрачений, лишилася тільки срібна підкладка). Кайма мафорію декорована низ-
кою нашитих перлів, що написані маленькими білильними крапками, і обшита 
мереживом у вигляді півкіл з тонкими ниточками-променями, на зразок віял. 
Такий специфічний декор кайми мафорію ми зустрічаємо лише на пам’ятках 
українського іконопису 18 ст. (або зрідка російського, що зазнав впливу україн-
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ського мистецтва). Цей момент достойний уваги, бо є одним з твердих датую-
чих чинників стилістичного аналізу ікони. Більш того, форма декору країв ма-
форію мереживом у вигляді віял не є вигадкою іконописця. Таке мереживо 
реально існувало і з’явилося на Україні, а також у Росії лише у 18 ст. Воно за-
стосовувалося для оздоблення церковних і світських тканин. Наприклад, у збір-
ці Києво-Печерського заповідника зберігається покрівець "Спас – Великий 
Архієрей" (інв. КПЛ-Т-1151), який має близький за формою обшитий мережи-
вом край. Подібне мереживо спостерігається і на світських тканинах [7, № 5(7), 
с. 100-105]. Треба додати, що і палеографія літер ініціалів Богоматері і Христа, 
які написані білилом на тлі ікони є типовою для вітчизняних, частіше київських 
барокових ікон другої половини 18 ст.  

Підсумовуючи сказане, пропонуємо досліджену нами ікону Богоматері з 
немовлям типу Замилування (або Володимирської) зі збірки НКПІКЗ, за № 628 
датувати другою половиною 18 століття і віднести до українського, точніше, 
київського кола пам’яток. 

Стосовно походження ікони, виходячи з її матеріальної і художньо-
мистецької ваги, а також логіки вищесказаного, можна припустити, що вона 
була у власності багатої, набожної і високоповажної людини, що мешкала у 
Києві. З історії Києво-Печерського монастиря відомо, що до 1688 року він був 
ставропігією Константинопольського Патріарха. Але вже у 1688 отримав статус 
лаври і став «Царським і патріаршим Московським». У 1786 лавру було підпо-
рядковано Київському митрополиту, який став її священноархімандритом. Саме 
у цей період Київським митрополитом був Самуїл Миславський (1731-1796), в 
миру Симеон Григорович Миславський. Його живописний портрет зберігається 
у фондах заповідника. Самуїл походив з сім’ ї священника с. Полошки Глухів-
ського полку. Вчився у Київській духовній академії, згодом був її ректором. У 
1761 став архімандритом Києво-Братського монастиря.  

На початках свого пастирського служіння він виступав за українську право-
славну церкву, намагався навіть відстоювати її права. Серед його численних тво-
рів відомий рукопис «Права и преимущества малороссийского духовенства». Але 
згодом Самуїл став на стезю вірного служіння імперській церкві. Їздив до Петер-
бурга і Москви з нагоди коронування царів Петра II I, Катерини II , Павла I, з ос-
таннім навіть приятелював. У 1768 став єпископом Білгородським і Обоянським. 
У 1769 ввів у Харківському колегіумі вивчення російської словесності. Відкри-
ваючи братські школи, він вимагав, щоб вони мали напрямок слов'яно-російський. 

Саме за єп. Самуїла було розширено архієрейську владу на парафіяльне 
духовенство. У 1771 його переведено на Крутицьку кафедру Московської єпархії. 
З 1775 він – вже член Св. Синоду, нагороджений алмазної панагією, а з 1776 – 
єпископ Ростовський і Ярославський. У 1783 Самуїл Миславський став митро-
политмом Київським і членом Російської академії, а з квітня 1786 – архіманд-
ритом Києво-Печерської Лаври [8, с. 178-181]. 
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Можна припустити, що коли єп. Самуїла було призначено митрополитом 
Київським, у нього могла зародилася ідея мати в себе образ чудотворної ікони 
Богоматері Володимирської, дуже шанованої у російському середовищі, до яко-
го він вже дуже звик і перед яким звітував. Тому, можливо, він заказав її одно-
му з місцевих, скоріш за все, лаврських іконописців, бо їх високий художньо-
професійний рівень, у порівняні з російськими майстрами, був незаперечним.  
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Сергій О. С. 
 

Проблематика досліджень золотарських елементів храмової декорації  
 

Церковний інтер’єр є важливою складовою частиною християнського храму. 
Його вивірене облаштування та мистецьке оформлення є необхідним для духовно-
емоційного та художньо-естетичного сприйняття літургійного простору храму. І 
тут важливим чинником є цілісність художнього рішення загальної декорації церк-
ви, яка базується на гармонійному сполученні різноманітних форм, матеріалів та 
фактур, що, у свою чергу, утворює ансамблевість церковного інтер’єру.  

Предмети, що входять до комплексу організації літургійного простору 
храму підпорядковуються, перш за все, церковному дійству, в якому кожний 
елемент – ікони, настінний живопис (як сюжетний так й орнаментальний), 
предмети ритуально-обрядового призначення – виконують свою роль, мають 
своє місце у внутрішньому просторі храму у відповідності до християнських 
канонічних приписів. Кількість та форми складових інтер’єру, в певній мірі, 
залежать від конфесійної приналежності храму, особливостей обрядів та тради-
цій. Не менш важливе значення у формуванні церковного інтер’єру у будь-який 
історичний час відігравали і економічні можливості приходу (громади), фунда-
тора храму, наявність та рівень розвитку інституту меценатства.  
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Від часів Київської Русі інтер’єри православних храмів перебували у пос-
тійній динаміці, поповнюючись, відповідно до зростаючих потреб християн-
ської релігії, новими предметами. Значні зміни в інтер’єрах українських храмів 
відбулися у XVI–XVIII ст. В цей період урізноманітнюються форми та конст-
рукції традиційних елементів церковного інтер’єру і літургійний простір стає 
більш ускладненим, заповнюючись творами декоративно-прикладного мис-
тецтва вибагливих форм та насиченого декору. У цей період загальний мисте-
цький образ українського храму, як екстер’єру так і інтер’єру, стає більш 
виразним у своїй підкресленій декоративній спрямованості, наближаючись, у 
деякій мірі, до світсько-екстер’єрного типу. 

Досліджень в яких церковний інтер’єр розглядався б комплексно, як єдиний 
ансамбль усіх його складових – практично відсутні. В літературних джерелах, 
присвячених сакральному мистецтву, у тому числі й, церковному інтер’єру – 
більша увага приділяється, головним чином, творам образотворчого мистецтва [1], 
а з предметів, які входили до складу церковної обстави у публікаціях розглядаю-
ться, переважно, вироби з дерева – величні іконостаси, ставники, лави, кіоти [2]. 
Така ж важлива складова інтер’єру як твори декоративно-прикладного мистецтва, 
які відіграють у художній організації літургійного простору церкви певну роль, 
залишаються недостатньо дослідженими. Перебуваючи у тісному взаємозв’язку з 
різними видами мистецтва, засобами яких розкривається образна символіка літур-
гії – вони є доволі вагомим чинником у створенні певного емоційного сприйняття 
інтер’єрного комплексу в цілому. У публікаціях, присвячених сакральному юве-
лірному мистецтву, переважно розглядаються окремі предмети літургійно-
обрядового характеру – потири, дарохранильниці, хрести, оправи напрестольних 
Євангелій, іноді дорогоцінні ризи ікон. Не рідко церковні коштовності розглядаю-
ться дослідниками або в історичному контексті – як вклади відомих особистостей, 
або фахово – для висвітлення певних аспектів з історії ювелірного мистецтва. 
Побіжно про них згадується в працях історичного напрямку, але в більшості, їх 
автори надають стислий перелік найбільш цінних та значимих коштовностей цер-
ковних ризниць. [3]  

Твори, так би мовити, монументального золотарства, які прикрашали 
престоли, жертовники, вівтарні стіни, за рідким винятком, у науковій літературі 
практично не висвітлюються. На сучасному етапі комплексне вивчення творів 
сакрального монументального золотарства ускладнюється рядом факторів. 
Один з них – кількість уцілілих пам'яток. Розміри цих предметів церковної об-
стави у сполученні з коштовністю металу, з якого вони були виготовленні, ста-
ли причиною їх знищення. Багато з них зникли у 20-30і роки XX ст.: або були 
переплавлені, або продані на аукціонах закордон (як, наприклад, Царські Врата 
з церкви Різдва Богородиці Києво-Печерської лаври). Ще один фактор – наяв-
ність у музейних зібраннях самих пам'яток і доступність інформації про них.  
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Певну роль у дефіциті теоретичних розробок та науково обґрунтованих 
трудів з цієї теми відіграв факт вилучення її, як «ідейно-шкідливої» з тематики 
наукових досліджень, починаючи з 1939 р., у наслідок чого – переважна кіль-
кість пам'яток сакрального монументального золотарства церковного інтер’єру 
до сьогодні знаходиться поза межами комплексного вивчення. 

Не особливо допомагають висвітленню теми й архівні джерела. Переваж-
но це ревізійні документи з описом церковного майна, в яких міститься деталь-
ний перелік предметів храмових різниць з зазначенням їх кількості, іноді 
вартості. Такий характер, за окремими виключеннями, мають і акти, які склада-
лись під час музеєфікації творів сакрального мистецтва у 20-30 рр. ХХ ст. 

Серед пам'яток колекції художнього металу Національного Києво-
Печерського історико-культурного заповідника є твори, які свого часу входили до 
комплексів храмових декорацій лаврських і київських церков. Це коштовні оздоб-
лення престолів та жертовників, більшість яких нажаль перебувають у фрагменто-
ваному стані, ризи ікон, напрестольні Євангелія і декілька рак з Успенського 
собору. З них комплексне дослідження і висвітлення у публікаціях отримали тіль-
ки оправи головного престолу та жертовника Успенського собору [4]. 

Більш менш детальне описання 9 вівтарів собору міститься в «Книге опи-
сей внешнего и внутреннего вида Успенського собора (алтарь, иконостас, 
приделы). 1877 г.» [6] Згідно документу окрім престолу та жертовника головно-
го вівтаря собору, золотарське оздоблення були на престолах та жертовниках 
п’яти вівтарів храму: Архістратига Михаїла, Іоанна Богослова, свм. архідиякона 
Стефана, Іоанна Предтечі та Андрія Первозванного. 

Одна з таких прикрас – пластина біло-
го металу (КПЛ-М-1144) має вигляд баро-
кового картуша з карбованою композицією 
«Розп’яття з предстоячими» на виразному 
пейзажному фоні. (Іл. 1) За архівними да-
ними пластини з цією композицією знахо-
дились на двох престолах собору – приділу 
св.. архідиякона Стефана (західна стіна) та 
приділу Архістратига Михаїла (південна 
стіна). Зображення західного боку престолу 
Стефанівського приділу з композицією 
«Розп'яття з предстоячими» опубліковано у 
монографії О. Сіткарьової «Успенський со-
бор Києво-Печерської лаври» [3. 176]. Хоча 
зображення пластини (з фотографії 

XIX ст.), на жаль, не зовсім чітке й не дає можливість розгледіти певні її деталі 
у подробицях, при порівнянні відмінності медальйону з Стефанівського пре-
столу та медальйону КПЛ-М-1144 за загальними характеристиками (форма, де-

Іл. 2. Жертвоприношення Авраама. 
НКПІКЗ, КЛП-М-1147 
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коративне оформлення, деталі композицій) досить очевидна. Таким чином, 
можна припустити, що медальйон КПЛ-М-1144 у 1877 р. входив до комплексу 
прикрас престолу приділу Архістратига Михаїла. Східну його стіну прикраша-
ли шість карбованих гірлянд, на інших боках Михайлівського престолу знахо-
дились пластини з композиціями: «Моління про Чашу» (північний бік) та 
«Воскресіння Христове» (західний). Однак треба враховувати, що пластини з 
такими сюжетами прикрашали й престол Стефанівського приділу. Тому до 
комплекту оздоблення якого саме престолу Успенського собору відносяться 
медальйони з цими зображеннями з колекції заповідника треба уточняти.  

Нажаль бажані подробиці в описанні більшості престолів, у тому числі й 
вівтаря Архістратига Михаїла, в «Книге описей …» відсутні. Однак з документу 
відомо, що верхня його пластина була виконана з суцільного листа металу з граві-
йованими зображеннями чотирьох євангелістів (в кутах) та хреста у сяєві по сере-
дині. Такому описанню відповідає велика золочена пластина КПЛ-М-9722. 

Ще одна ппам’ятка монументального золотарства колекції заповідника – 
медальйон з карбованою композицією «Жертвоприношення Авраама» (КПЛ-
М 1147). Згідно архівних джерел пластини з цим сюжетом прикрашали жертов-
ники приділів Архістратига Михаїла, Іоанна Богослова та Стефанівського 
приділу. Характер та деталі декоративного оформлення медальйону суттєво 
відмінно від декору попередньо розглянутих Стефанівського та Михайлівсько-
го прикрас престолів.(Іл. 2) Якщо брати за основу, що елементи оздоблення цих 
вівтарних предметів мають бути витримані в одному стилі, або, при наймі, бути 
максимально наближеними за характером – можна зробити припущення, що 
пластина з сюжетом «Жертвоприношення Авраама» є елементом золотарського 
декору жертовника приділу Іоанна Богослова. 

На окрему увагу заслуговує пластина з багатофігурною композицією 
«Вибрані святі», у центрі якої зображений святий великомученик архідиякон 
Стефан. Праворуч від нього, зображений пророк Моісей з скрижалями, у ліво-
му куті пластини – постаті Трьох Святителів. Значні розміри пластини 
(139х70 см) та центральний персонаж композиції дає можливість зробити при-
пущення, що вона знаходилась на одній з стін вівтарю Св. Стефана. (Іл. 3) Ло-
гічно припустити, що для художньої завершеності твору, пластина повинна 
мати декоративну раму. Однак, на сьогодні, виявити її складові серед фрагмен-
тів з орнаментальними композиціями, які були вилучені з під уламків Успенсь-
кого собору, доволі важко. Цей аспект в історії пам'ятки, як й ряд інших, 
потребує подальшого дослідження, пошуку архівних матеріалів. Такі ж склад-
ності та проблеми існують і при дослідженні інших творів монументального 
золотарства, які зберігаються у фондах Національного Києво-Печерського істо-
рико-культурного заповідника.  
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.  
Іл.3. «Вибрані святі». Композиція з вівтарю Св. Стефана (?) 
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Славінська Г. О. 
 

Консервація та реставрація шпалер у майстерні реставрації тканин  
Львівської національної галереї мистецтв ім.Б.Г.Возницького 

 

 
 
В цій доповіді пропонується оглянути процеси та методи реставрації 

шпалер на прикладі двох великого розміру шпалер « Аполон з сивілою Кумсь-
кою» та «Поліфем та Одісей», які тривалі роки експонувались в залах відділу 
ЛНГМ − в музею-заповіднику «Олеський замок». 

 

 
 
Аналіз складу волокон довів, що шпалери було виткано вовняними та 

шовковими нитями. Нитки основи − вовняні. 
Нитки було пофарбовано рослинними фарбниками з використанням солей 

металів в якості протрав. Найбільш піддалися руйнуванню нитки, пофарбовані у 
коричневі кольори, де в якості протрав було використано солі заліза та також 
шовкові нитки. 

Після оцінки стану кожної шпалери, ступеню їх руйнування було визначено 
процеси консервації та реставрації: демонтаж, очищення, усунення попередніх 
неякісних штопань та латок, підготовка матеріалів для дублювання, укріплення та 
відновлення втрат. Всі ці процеси традиційно використовують в реставрації тканин.  
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1. «Аполон з сивілою Кумською» . Французька мануфактура, початок 
XVIII ст., 317х138 см., № Тк-91, згідно книзі вступу шпалеру було закуплено у 
вересні 1972р. і з того часу експановалась у залі №5, «Європейській», музею –
заповідника «Олеський замок». 

Шпалеру було нашито на підклад-полотно натурального кольору. По пе-
риметру шпалеру було обрамлено пасками з темно-синьої вовняної тканини для 
імітації втрачених бордюр. Для експонування шпалеру було напнуто на метале-
ву раму. Шпалера мала сильне загальне забруднення, сліди молей (живих не 
виявлено). За довгі роки експонування волокна тканини послабили свої фізико-
хімічні властивості, стали жорсткими та ламкими. 

Шпалеру було демонтовано: відокремлено підклад, знято паски обрамлення, 
проведено знепилювання. Для водного очищення використано спеціально виготов-
лену раму-ванну. Шпалеру, викладену на поліетиленову сітку з ручками, було за-
нурено у 3% водний розчин ПАР, промито та пластифіковано шляхом зрошення 
водно-спиртовим розчином поліетиленгліколю ПЕГ-400(10:30:60). 

Шпалеру було реставровано раніше, можливо, на початку XX ст., методом, 
при якому в місцях втрат нитки нової основи глибоко «вбивались» в тканину 
шпалери, а нитками нового утка гобеленовою технікою робилась реконструкція 
зображення. Треба зазначити, що ці реконструкції було зроблено дуже майстерно, 
але, на жаль, нитки цього нового утка було пофарбовано нестійкими фарбниками. 
З часом це призвело до часткового втрати ними кольору, на щастя, не на стільки, 
щоб зашкодити загальному естетичному вигляду пам’ятки. Щоб уникнути 
більших втрат оригінального полотна ці попередні втручання було залишено. 
Тільки в одному місці − на коліні сивіли Кумської, покритому темно-синім пла-
щем попередня імітація разила око: нитки змінили колір з синього на світло- бе-
жевий. Але, оскільки, ця попередня реконструкція щільно вплетена в тіло 
оригінальна, то і в цьому місці її залишили. Було прийнято рішення просто «за-
штрихувати» світлу пляму по верху нитками відповідного кольору технікою 
«кладеної нитки» (реставраційної дробинки) густиною що 1 мм..  

Дубляжну тканину підкладено під поверхню шпалери, шпалеру 
стабілізовано на дубляжній тканині приметувальним швом. Визначено сере-
динну вісь тканини та намічено лінії для вирівняння країв. 

Поверхню шпалери з’єднано з дубляжною тканиною технікою «кладеної 
нитки» (реставраційної драбинки) вертикальними лініями густиною ліній 5 мм і 
10 мм. Великі втрати країв поля шпалери по нижньому та лівому краю заповне-
но підібраними згідно кольорової гами кусочками льняної тканини, вирізаними 
за конфігурацією місць втрат. 

Неможливо визначити первинні розміри шпалери, оскільки, оригінальні 
бордюри було втрачено, а по нижньому краю шпалеру нерівно обрізано. Однак, 
після усунення пасків темно-синьої вовняної тканини, що імітувала втрачені 
бордюри, по лівому та правому краю шпалери було виявлено залишки 



 288

оригінальних бордюр − вертикальні смуги охристого кольору. Було прийняте 
рішення там де це було можливо зберегти ці оригінальні смуги, заповнюючи 
місця втрат нитками відповідного кольору технікою «кладеної нитки». Місця 
повних втрат доповнено фабричною тасьмою відповідного кольору репсового 
переплетення. Щоб «замкнути» шпалеру, по периметру її було встик обшито 
репсовою тасьмою коричневого кольору. 

2. «Поліфем та Одісей». Брюсельська мануфактура, II пол.XVI ст., 
300х230см., № Тк-68 згідно книзі вступу шпалеру було закуплено у вересні 
1970 р. і довгі роки вона експонувалась у залі № 1 музею-заповідника «Олесь-
кий замок», відділу ЛНГМ.  

Було відомо, що після закупки шпалери музеєм у 1970р. перед експону-
ванням, її було реставровано. Ці попередні штопання було виконано досить не-
охайно: нерівними стібками, товстими невідповідного кольору нитками до того 
ж − бавовняними ( оригінал-вовна та шовк). Після відокремлення полотняного 
підкладу виявлено наступе: стара дубляжна тканина в багатьох місцях має роз-
риви, провисає. За розмірами стара дубляжна тканина по горизонталі була 
більша за оригінал і її надлишки загорнуто до середини. З’єднано дубляж з 
оригіналом «косими» стібками по периметру та вертикальними стовпцями на-
метувальних швів по полю шпалери. З’єднувальні шви криві, нерівномірні. 

В процесі демонтажу пам’ятки було прийнято рішення, що повне відо-
кремлення дубляжної тканини перед водним очищенням недоцільне, оскільки, 
цей процес може призвести до ще більшого ослаблення місць з втратами. Тому 
було прийнято рішення усунути дубляжну тканину частково: відокремити дуб-
ляж від оригіналу по периметру та обрізати «вільні» місця дубляжної тканини − 
місця не з’єднані щтопкою з оригіналом. В місцях з’єднання з оригіналом ста-
рою штопкою дубляж залишити. 

Пам’ятку було очищено шляхом занурювання шпалери у ванну з 3% водним 
розчином ПАР, тампоновано м’якими губками, промито та для пластифікації про-
сякнуто водно-спиртовим розчином поліетиленгліколю ПЕГ- 400(10:30:60). 

Після очищення стару дубляжну тканину та штопки, що з’єднували її з оригі-
налом було усунуто повністю. Після зняття старого дубляжу виявлено місце, можли-
во, ще з ранішньою реставрацією. Такий висновок зроблено, оскільки, цю штопку 
було виконано іншою технікою, коли нову основу вбито в тканину шпалери. І хоч 
технічно цю штопку зроблено не ідеально, за колористикою ця вставка вписувалась в 
оригінал, тому, щоб не нанести ще більших руйнувань вирішено її залишити,  

Оригінальні розміри шпалери невідомі: бордюри втрачено, лише по пра-
вому краю зберіглась смуга, яка колись відокремлювала основне полотно шпа-
лери від бордюри. Під час попередньої реставрації частину країв шпалери 
(напевно для «вирівнювання») було загнуто до середини.  

Для дубляжного полотна обрано тонку льняну тканину, яку підкладено 
під поверхню шпалери. Шпалеру вирівнено по осях та стабілізовано на 
дубляжній тканині приметувальним швом.  
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Шпалера має обширні знищення: значні висипання утка, є місця, де осно-
ва вільно провисає.  

Відновлення втрат − один з самих складних етапів реставрації. Це дуже 
тривалий та працеємний процес, який вимагає художньо-історичних та 
технологічно оправданих рішень, відповідних принципам етики реставрації. 

В процесі відновлення даної шпалери було прийнято рішення, що в 
залежності від стану збереженості кожної конкретної ділянки, доцільно вико-
ристовувати відповідну техніку: ділянки задовільного стану збереженості кон-
сервувати технікою «кладеної нитки» (реставраційної дробинки). В місцях із 
втраченим утком там, де цього вимагатиме естетична доцільність (обличчя, 
постаті інші визначні деталі) для досягнення цілісного вигляду шпалери засто-
сувати техніку «рідкого ткання», коли місця втрат заповнюються стібками з ни-
ток відповідного кольору, імітуючими гобеленове ткання. Ця метода дозволяє 
зберігати чітку межу між оригіналом та відновленими місцями і також гарантує 
максимальне збереження аутентичної тканини.  

На даний час реставраційні роботи над шпалерою « Поліфем та Одісей» 
ще тривають. 

 
Соболєвська С. О. 

 
Аматорський театр і музейна справа:  

аспекти взаємодії в контексті сучасності 
 
Аналізуючи літературу і джерела, пов’язані із діяльністю українських 

аматорських театрів у 1990-ті – 2000-ні роки, можна віднайти прямі та 
опосередковані зв’язки аматорського театрального мистецтва і музейної спра-
ви. Зокрема, на Тернопільщині, що завжди вирізнялася високою театральною 
культурою, берегла та множила народні звичаї і традиції, діє унікальний музей-
ний заклад – Копичинецький музей театрального мистецтва, де зберігаються 
матеріали з історії театрального і мистецького життя краю. Ініціатором та за-
сновником музею є Орест Савка – режисер Копичинецького народного ама-
торського драматичного театру ім. Б. Лепкого. Визначальним фактором 
створення широкомасштабного театрального музею він назвав усвідомлення 
того, що акторське життя – це мить, і якщо ніде її не зафіксувати, то все, що 
створене митцем, йде з театру разом із актором, і він хотів би, щоб люди-творці 
залишались у пам’яті людей назавжди.  

О. Савка опрацював велику кількість документів у архівах Тернополя, 
Львова, Києва, зібрав багато матеріалів – фото, листи, спогади акторів театру, 
що склали основний фонд та стали основою експозиції музею театральної 
історії Надзбруччя. До створення музею приєдналось багато ентузіастів-
однодумців – акторів театру, працівників будинку культури, художників та 
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інших. Робота над створенням театрального музею зацікавила й начальника об-
ласного управління культури О. Бачинського, тож 29 січня 1986 року був вида-
ний наказ про створення на базі Копичинецького міського будинку культури 
Музею історії театрального мистецтва Тернопільщини. З 1986 року по 1990 рік 
музей існував на громадських засадах, а з 1991 року він набув статусу держав-
ного і став відділом Тернопільського обласного краєзнавчого музею. З 2002 ро-
ку музей діє як самостійний мистецький заклад районного підпорядкування.  

Експозиція музею відтворена у світлинах, діорамах, живописних і 
графічних картинах, об’ємних масках, ляльках, афішах, документах. Вона 
містить ескізи та макети декорацій, особисті речі акторів, театральні костюми, 
атрибути, книги тощо і розміщується у семи залах. Концепція вирішення 
експозиції продиктована її камерністю та ексклюзивністю. Музейними засоба-
ми вдалося відтворити особливу ауру театру, ілюзію присутності, відчуття до-
торку до щойно минулого дійства. Перший зал знайомить відвідувачів з 
джерелами зародження народного театру – із сімома видами прадавніх видовищ 
наших предків (Купальськими іграми, веснянками, «Козою», «Маланкою», 
скоморохами, ляльковим театром – вертепом і театром балагану) з глибин віків 
до початку XIX століття. Тут представлено копію вертепу і ляльок С. Смоляка 
із с. Настасів Тернопільської області з яким він виступав у 1940 р. Другий зал 
мовою стендів розповідає про так званий шкільний театр (театр козацького ба-
роко), театри, які діяли в братських школах, у Києво-Могилянській академії, 
автора драми «Володимир» Ф. Прокоповича, вершину давньої української дра-
ми «Милость Божія» І. Неруновича тощо, а також знайомить з театром товари-
ства «Руська Бесіда в Галичині 1864-1924 рр.», його співпрацею з корифеями 
українського театру М. Кропивницьким, М. Садовським та М. Заньковецькою. 
Третій зал ілюструє яскраву сторінку професійного театрального мистецтва на 
Тернопільщині – розділи експозиції розповідають про діяльність першого 
стаціонарного професійного театру «Тернопільські театральні вечори», що був 
заснований знаним українським режисером Лесем Курбасом у 1915 році в 
Тернополі, про творчий шлях цього колективу та інших театральних труп, котрі 
в майбутньому стали ядром створення Тернопільського обласного музично-
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, та про історію й сучасність провідного 
мистецького закладу області. Один із розділів присвячений музичній 
Тернопільщині – творчості С. Крушельницької, О. Нижанківського, І. Левиць-
кого, М. Вериківського. Експозиція четвертого залу поділена на дві частини: 
праворуч – яскрава картина творчої діяльності Тернопільського обласного 
театру актора і ляльки (різноманітні види ляльок, афіші, фотографії, відзнаки 
тощо), ліворуч – діяльність аматорських театрів Тернопільщини, зокрема, Ко-
пичинецького народного аматорського театру ім. Б. Лепкого. Ряд фотографій, 
документів засвідчують багатогранну працю цього колективу, його 
професіоналізм та відданість мистецтву. Розповідь починається з екскурсу в 
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історію театрального руху на Копичинеччині, перших аматорських гуртків при 
«Рідній школі» та товаристві «Просвіта», а закінчується детальною історією 
Копичинецького народного театру від 1965 по 2005 рік. В експозиції 
представлені ескізи костюмів та готові костюми, макети декорацій, театральні 
атрибути та зброя, нагороди та пам’ятні сувеніри. П’ятий зал продовжує 
розповідь про постановки Копичинецького драматичного театру. Шостий зал 
присвячений двом визначним постатям: відомому оперному співаку, музиканту, 
теоретику К. Чічка-Андрієнку, що народився у Копичинцях в 1885 році, нав-
чався в Тернополі, Львові та Відні, співав на багатьох оперних сценах Європи, 
досягнув вершин слави та все життя мріяв повернутися на рідну землю, і тала-
новитому поету, прозаїку, перекладачу, критику та історику літератури, педаго-
гу та громадському діячу Богдану Лепкому, творчість якого стала невичерпним 
джерелом для театральних постановок. В експозиції представлено ряд вистав, 
постановку котрих здійснили театри Тернополя, Львова, Дрогобича та Копичи-
нець. Сьомий зал відкриває маловідомі та забуті імена митців, діячів культури, 
що народилися на Тернопільщині, але через обставини, що склалися в Україні, 
проживали і творили за кордоном – М. Сафіян-Лозинська, Й. Гірняк, І. Соне-
вицький, Г. Гладій та інші. Музей театрального мистецтва у Копичинцях – це 
унікальне явище, заклад, який демонструє та стверджує, що наш народ має ба-
гату культуру і здатний творити високе мистецтво [1, c. 197-203].  

На Житомирщині у Новограді-Волинському також існує музей наpодного 
аматорського театpу мiського Палацу культуpи iмені Лесi Укpаїнки. Він розта-
шований у приміщенні міського Палацу культури, поки що займає одну 
кімнату, але є сподівання щодо подальшого його розширення, адже колектив 
було створено ще у 1949 році та напрацювання його досить значні: біля витоків 
театру був український режисер Борис Шарварко, в своєму репертуарі ама-
торський театр нараховує майже вісімдесят п’єс українських та зарубіжних 
авторів. У 1959 році за успіхи досягнуті у розвитку аматорського театрального 
мистецтва драматичному колективу (одному з перших в Україні) було 
присвоєно почесне звання «народний аматорський театр». З 1965 року колектив 
очолює заслужений працівник культури України, режисер Петро Сурай, який 
запровадив до репертуару театру більше п’ятидесяти вистав за творами М. Ста-
рицького, О. Кобилянської, Лесі Українки, О. Довженка, Л. Дмитренка, М. Го-
голя та інших авторів, народний театр є учасником та лауреатом багатьох 
фестивалів як українських, так і зарубіжних [2].  

Проте, одним із шляхів популяризації української національної культури 
може бути створення при краєзнавчих музеях аматорських театрів. Досвід 
створення аматорського театру при музеї вже є у Білорусі. Особливий колорит 
Мотольському музею народної творчості, що знаходиться у Брестській області, 
додає народний фольклорно-етнографічний театр «Мотольскія суседзі». Окрім 
екскурсійного обслуговування музей пропонує інтерактивні програми – 
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обрядові дії «Вясельны коровай», «Прыданы», «Жывы гук», лекцію-екскурсію 
«Народна кухня маталян» з дегустацією страв, урок-практикум «Як кашуля ў 
полі вырасла», музейно-педагогічне заняття для дітей «Казкі бабулі Олени» у 
рамках циклу музейно-педагогічних занять під загальною назвою «У гасцях у 
бабулі Олени». Мотольський музей народної творчості було засновано у 1995 
році, основним напрямком його діяльності є збір, вивчення, збереження та 
відродження матеріальної і духовної культури Західного Полісся, нині він один 
із найбільш важливих туристичних об'єктів регіону. Вісім експозиційних залів 
музею розкривають перед відвідувачами регіональні особливості матеріальної 
та духовної культури Західного Полісся: історію селянського побуту, ремесел, 
землеробства, обробки льону, ткацтва, одягу, обрядів. Саме у обрядовій 
екскурсії «Жывы гук» за цілорічним календарним циклом в лекції-екскурсії 
«Вясельны коровай» та обрядовій дії «Прыданы», що супроводжується піснями 
та діями весільної обрядовості, і задіяний народний фольклорно-етнографічний 
театр «Мотольскія суседзі». Завдяки яскравому театральному дійству для 
відвідувачів музею екскурсія стає часом активного відпочинку, розваг, ігор і 
танців, що створюють неповторну атмосферу народних свят поліщуків [3]. 

Загалом симбіоз аматорських театрів і музеїв може бути використаний у 
практичній діяльності сучасних музеїв, а територія музею – стати площадкою 
для театрального дійства, приваблюючи відвідувачів можливістю «живого» до-
торку до історії. 
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Старенький І., Нечитайло П, 
 

Кулелійки останньої третини XVII ст. з Камянця-Подільського 
 
2016 року в центральній частині Старого міста Кам’янця-Подільського на 

площі Польський ринок Кам’янець-Подільською архітектурно-археологічною 
експедицією НДЦ «ОАСУ» ІА НАНУ було закладено розкоп, який за польовою 
нумерацією отримав №3. У ході досліджень зафіксовано нашарування від 
трипільської культури до ХХ ст. Цінним виявився матеріал, який відноситься 
до періоду перебування Поділля під владою Османської імперії (1672-1699 рр.), 
а саме: кавові чашечки і піали з фаянсу та напівфаянсу, дрібна османська моне-
та (пара Мехмеда IV та мангіри Сулеймана ІІ), гирьки, пряжки, ґудзики та ін. 
Серед знахідок цього періоду виділяються також дві половинки бронзових 
кулелійок, про які мова й піде далі. 

Одна зі стулок була знайдена у квадраті Г5 на глибині -1,0-1,15 м від нуля 
(далі №1; рис. 1), інша – у квадраті А1-4 на глибині +0,15-0,25 м від нуля (далі 
№2; рис. 2). Початково воно були вкриті патиною, а на стулці №2 додатково 
був оксид заліза. При візуальному початковому огляді складалося враження, що 
це дві половинки однієї ливарної формочки. Проте подальший детальний аналіз 
спростував таку думку, адже вони мали невеликі відмінності по довжині (на 1 
мм.), ширині, формі, довжині та діаметру ливарного каналу та ін. Не зважаючи 
на ці відмінності, безсумнівно виготовлені вони в один час, за однаковою 
технологією та, можливо, навіть одним майстром. 

Кулелійки являють собою невеликий металевий корпус усічено-циліндричної 
форми з глибокою напівсферичною виїмкою всередині, до якого зверху кріпиться 
½ частина усічено-конічної ливарної чаші («ливника») з напівлійчастою виїмкою 
всередині. По краях корпусу є три вузьких, високих, розташованих трикутни-
ком виступу підциліндричної форми, з внутрішньої сторони яких розташовані: 
в одному випадку – три маленьких, низьких, усічено-конічних штирі, а в 
іншому випадку – три маленьких, неглибоких, напівсферичних виїмки-паза, 
призначених для скріплення стулок кулелійки між собою[2, с. 392]. У нашому 
випадку обидві стулки мають виїмки-пази. До зовнішньої плоскої сторони кор-
пусу кожної стулки ливарної формочки кріпиться масивне вертикальне «вуш-
ко» у вигляді товстої пластини прямокутної форми з наскрізним поперечним 
округлим отвором в центрі. У стулки №1 отвір проламаний із зовні в 
центральній частині. Крізь ці отвори просмикувалися тонкі, дротоподібні кінці 
спеціальних залізних шарнірних щипців, які щільно стискали стулки кулелійки 
в момент виливки кулі. Саме їх залишки і виявлено на стулці №2 у вигляді оки-
су заліза. 

Загальні розміри стулки №1 становлять 2,7×1,6×1,0 см. Діаметр корпусу – 
1,6 см. Висота корпусу без «вушка» – 0,6 см. Діаметр виїмок-пазів складає 0,3 
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см. Розміри «вушка» 1,1×0,4×0,4 см., а діаметр отвору під щипці – 0,35 см. 
Зовнішні розміри «ливника» 1,0×0,8×0,6 см., внутрішні – 1,0×0,5×0,25 см. Мак-
симальний діаметр ливарного каналу 0,5 см., мінімальний – 0,25 см. Діаметр 
кулі, яка виготовлялася цієї кулелійкою становив 1,25 см. Вага стуки – 12,23 г. 

Загальні розміри стулки №2 становлять 2,6×1,6×1,2 см. Діаметр корпусу – 
1,6 см. Висота корпусу без «вушка» – 0,7 см. Діаметр виїмок-пазів – 0,3 см. 
Розміри «вушка» 1,0×0,5×0,3 см. Зовнішні розміри «ливника» 0,8×0,85×0,7 см., 
внутрішні – 0,8×0,5×0,35 см. Максимальний діаметр ливарного каналу 0,5 см., 
мінімальний – 0,35 см. Діаметр кулі, яку відливали в кулелійці – 1,25 см. Вага 
стулки 10,13 г. 

Стосовно аналогій знайденим кулелійкам, то на сьогодні вони досить ши-
роко відомі. Так, І. К. Свєшніков у монографії «Битва під Берестечком» (1992) 
подав аналогічну до знайдених нами бронзову кулелійку, датовану серединою 
XVIIст. [4, с. 255]. Аналогічні ливарні формочки описано О. Супруненком та 
Б. Павленком у статті «Деталі кулелійко XVIIст. з Черкас», датовані вони ІІ 
чвертю XVIIст. [3, с. 71-74], В. Шалобудовим у публікації «Кулелійки козаць-
кого часу з Придніпров’я» [6, с. 122-125]. Схожа кулелійка з фортеці Судак 
описана О. Фарбеєм[5, с. 222]. Аналогічними до кам’янецьких кулелійок явля-
ються знайдені С. Біляєвою в турецькій фортеці Аккерман[1, с. 217, 236, 326, 
рис. 153.2-5]. Значну кількість аналогій знаходимо в публікації Ірини Гусач 
«Кулелійки XVII-XVIII ст. з турецької фортеці Азак», зокрема з фортеці Азак [2, 
с. 394-395, рис. 1.1-2; 2.1г, 3], турецької фортеці Сед-Іслам[2, с. 395, рис. 2.4], 
поселення Біле Південно-Східне [2, с. 398-399, рис. 3.1-2; 4.1-2], Анапи [2, 
с. 402, рис. 5.1-4], Алушти, Старого Криму [2, с. 403, рис. 6.1-4], Східного Криму 
[2, с. 406, рис. 7.1-4], фортеці Судак [2, с. 407, 418, рис. 8.1-4; 9.1-2], Севастопо-
ля [2, с. 418-419, рис. 9.3-6; 10. 1-6], Аккермана[2, с. 419, рис. 10.7-10], Черкас 
[2, с. 420, рис. 11.1-3]. За датуванням, розмірами та калібром куль найближчими 
аналогами до знахідки в Кам’янці-Подільському являються кулелійки з Бере-
стечка, Богородицької фортеці, Черкас, Аккермана, Анапи та Східного Криму. 

Підсумовуючи, висловлюємо думку, що дві стулки кулелійок з розкопу №3 
на площі Польський ринок у Кам’янці-Подільському відносяться до останньої 
третини XV IIст. і пов’язані з періодом, коли місто було центром 
Кам’янецькогоеялету в складі Османської імперії (1672-1699 рр.). Виготовлені 
вони за однією технологією в один час і, найімовірніше, в одній майстерні. 
Кулелійки могли потрапити до Кам’янця-Подільського зі Стамбулу би Трабзону. 

Окрім того в розкопі №3 на Польському ринку виявлено 13 свинцевих 
куль діаметром 10-15 мм. та масою 7,15-19,56. З них 5 одиниць (рис. 3) за 
діаметром можуть бути виготовлені вище описаними кулелійками. Перша з них 
має діаметр 12,5 мм. та масу 14,8 г., довжина «літника» з напливом 11 мм., отже 
вона могла бути виготовлена кулелійкою №1. До того ж вона теж знайдена у 
квадраті Г5 на глибині -0,8-1,0 м від нуля. Ще чотири кулі мають діаметр 12,5 мм. 
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та масу 13,27, 12,95, 14,34 та 12,74 г. Три з них знайдені у квадраті Г6 на 
глибині -0,3 від нуля. Одна з них має «літник» діаметром 3-4 мм. та висотою 5 
мм. Теоретично вони теж можуть мати відношення до кулелійки №1. Четверта 
куля знайдена у квадраті Б5 і могла бути відлита в кулелійці №2. 
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Сомик-Пономаренко І.М. 
 

Дослідження прийомів створення рельєфних левкасів  
в українському іконописі та західноєвропейському живописі  

на прикладі практичного відтворення технік 
 
Техніка золочення та підготовки поверхні левкасу під золочення завжди 

відігравали важливу роль в створенні стилістики ікон на протязі всієї історії 
іконопису.Загальновідомі техніки рельєфних левкасів неодноразово описані та 
класифіковані в літературі [1, 24-25]. На практиці ж можемо спостерігати не-
точності в використанні термінології назв технік та прийомів створення декору 
в левкасі. В статтях, каталогах виставок, на музейних етикетках під експонатами 
інколи зустрічається підміна в назвах прийомів створення рельєфного декору: 
ліпний левкас називають тисненим, гравійований – різьбленим, і навпаки [2, 108]. 
Оскільки, характер способу обробки левкасу і є назвою рельєфного декоруван-
ня, детальне дослідження технології, з використанням практичних експеримен-
тів, може бути основним, вирішальним фактором в уточненні термінології назв 
технік. 

Метою нашого дослідження було розробити класифікацію технік:ліпного, 
гравійованого, різьбленого левкасів та техніки карбування по золоту на прикла-
ді виготовлення наочних зразків для ілюстрації технік рельєфного декору, зо-
лочення та сріблення, що вибірково застосовувались в українському іконописі 
XIV-XІX століть [3,127-131], іконописі Російської імперії кін. XІX поч. ХХ сто-
літь [4,87-95] та середньовічному західноєвропейському живописі [5,110-116]. 

В процесі створення зразків-прикладів було підібрано та детально описа-
но інструменти та матеріали за допомогою яких відтворювались авторські при-
йоми. Також виявлено відмінності в техніках рельєфного декорування левкасів, 
що нерозривно пов’язані зі зміною стилістики в іконописі та проаналізованови-
користання запозичень, адаптації різноманітних технік з творів декоративно-
ужиткового мистецтва, а саме художньої, ювелірної обробки виробів з металу 
[6, 26-29], різьблення по дереву та ін. На зразках можемо спостерігати всі етапи 
відтворення технік: рельєф у левкасі (гравіювання, різьблення, ліпний левкас), 
шар поліменту, золочення чи сріблення, карбування. Фіксація послідовності 
виконання зразків наочно демонструєпроцес, дає можливість порівнювати тех-
нічні прийоми та дає загальне розуміння можливостей застосування технік.  

Невід’ємною складовою техніки золочення є полімент, особливості його 
застосування: колір, полірування також продемонстровано на зразках-
прикладах.Так як результати дослідження можуть бути цікавими для реставра-
торів та застосовуватись в окремих випадках для реконструкції втрачених 
фрагментів золочення [7,126-130], на зразках представлено особливості викори-
стання технік для реставрації з елементами реконструкції. 
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Кожному прийому обробки левкасу притаманні свої техніко-стилістичні 
особливості [8, 336], дослідження та аналіз яких, має важливе, як практичне так 
і теоретичне значення.  

Напрацювання проведеного дослідження включено до навчальної про-
грами дисципліни «Копіювання станкового живопису» кафедри техніки та рес-
таврації творів мистецтва НАОМА для магістрів та застосовуються при 
написанні дипломних копій ікон з використанням прийомів рельєфного деко-
рування, а також приописі та атрибуції пам’яток.  
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Стрихар М.М. 
 

Реставрація скляної посудини з поховання у митрополичому саду 
Софії Київської 

 
До фондів Національного заповідника "Софія Київська" у 2014 році на-

дійшли рештки попередньо датованих ХІ–ХІІ ст. п’яти скляних посудин, що 
походили з тогорічних археологічних розкопок на теренах колишнього митро-
поличого саду. Три з них відреставровані та досліджені, реставрація ще двох 
продовжується. У доповіді хотілося б приділити увагу одній з них (інв. № 
НДФ–5804), що надійшла до реставраційної майстерні першою, адже, розбита 
на велику кількість уламків та значно пошкоджена корозією, вона потребувала 
негайної реставрації. У процесі робіт вдалося не тільки відновити повну форму 
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посудини, але й встановити призначення цього предмета. Доповідь покликана 
висвітлити всі ці аспекти роботи.  

Посудина походила з розкопок у північно-західній частині митрополичого 
саду, що проводились спільною археологічною експедицією Інституту археоло-
гії НАН України та заповідником. У 1909–1910 рр. експедиція Імператорської 
археологічної комісії на чолі з Д. Милєєвим виявила та дослідила тут залишки 
церкви ХІ ст. та великих християнський цвинтар довкола неї [1, 171–174]. По-
судина, яка потрапила на реставрацію, походить саме з цього цвинтаря, з похо-
вання, що в ході дослідження отримало № 41. Оскільки воно практично 
повністю знаходилось поза межами розкопу 2014 р., була вивчена тільки та 
частина, що потрапляла до нього. І саме тут, біля південної стінки поховання, 
вочевидь, в ногах небіжчика, і була виявлена скляна посудина, яка лежала на 
боці [2]. 

Цю археологічну знахідку можна інтерпретувати як поховальну посуди-
ну-єлейницю: за давньою християнською традицією на тіло небіжчика перед 
похованням возливали освячений єлей – або ту олію, що залишалося від остан-
нього в житті людини соборування, чи від храмової лампади. Так, наприклад, 
згідно з описом "Нової Скрижалі", що цитує праці святителів Дионисія та Си-
меона Солунського (кінець ХIV – початок XV ст.), "…єлеєм помазаються й 
мертві … за прикладом того помазання єлеєм, що звершено було перед святим 
хрещенням… І це помазання є знамення Христове й печать тих, що відійшли во 
Христі…" [3]. 

Про цю особливість поховального чину пише й митрополит Кипріан 
(1390–1405): "...й у гріб положив, також вина мало з оливою стародавньої змі-
шав, переливає священик хрестоподібно від голови перше, також на ноги, потім 
же від десниці, також ліву сторону; чашу же, в ней же оливу з віном, виливає у 
ногу (в нижню частину труни – М.С.); також дошку поставивши, засипає, як 
будь-якого небіжчика…"[8, 243–246; 9, 120]. 

Зважаючи на потребу негайної консервації та реставрації, до майстерні 
знахідка потрапила безпосередньо з археологічного розкопу. Посудина склада-
лася з 31 різного за розмірами фрагменту та була передана в моноліті ґрунту. За 
результатами візуального огляду вдалося встановити, що вона була уражена 
наскрізною корозією, зберігала лише зовнішні риси скляного виробу та, по мірі 
висихання ґрунту, змінювала свою форму та колір. 

За класифікацією відомого фахівця з реставрації скляних виробів Масти-
кової А.В., стан посудини відносився до першого, найбільш небезпечного в 
плані збереження типу: "Скло з наскрізною корозією, при якій воно зберігає 
лише видимість моноліту та розсипається за першої ж спроби витягти виріб з 
землі. Таке руйнування характеризується пошкодженням скла по всій товщині. 
Під час перебування в землі відбувається селективне вилучення деяких складо-
вих елементів і замість монолітного скла лишається пориста маса, що зберігає 
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форму лише завдяки щільності корозійного шару. Таке деструктоване скло не-
обхідно консервувати в розкопі з подальшою обробкою об’єкта в лабораторних 
умовах [7]. 

Нами були проведені негайні заходи по збереженню унікальної знахідки: 
фотофіксація та просякнення поверхні експонату (разом з монолітом ґрунту) 
10% розчином Paraloid B-72 в етилацетаті, оскільки розчин меншої концентра-
ції робив поверхню дослідного фрагменту еластичною та, у кінцевому рахунку, 
знищував твердий поверхневий шар й розчиняв сам фрагмент. На жаль в арсе-
налі Майстерні на момент проведення консерваційних заходів були відсутні 
розчинники ацетон та ксилол, оскільки, на мою думку, розчин Paraloid B-72 в 
ацетоні, або в ацетоні + ксилолі (1:3) був би більш доцільним для проведення 
консервації [10; 12, p. 204–220]. 

Для узгодження методики реставрації посудини, нами були проведені он-
лайн консультації з нашими давніми партнерами-реставраторами "Lithuanian 
Art Museum. Pranas Gudynas Center for Restoration" реставратором кераміки та 
скла вищої кваліфікаційної категорії Расою Беліускайте-Міколайтене та дирек-
тором Центру, доктором хімічних наук Юратою Сенвайтене. Були погоджені 
заходи з подальшої реставрації експонату. Доктор Сенвайтене запропонувала 
стажування з реставрації скла ураженого наскрізною корозією на базі "Pranas 
Gudynas Center for Restoration" та проведення хімічних досліджень мікрошліфів 
пам’ятки. 

У Литві привезені мікрошліфи були передані хіміку-технологу Центру 
доктору Юрзі Багдзявічене. В результаті проведення хімічних досліджень була 
встановлена приналежність археологічної знахідки до підкласу свинцево-
лужного скла Si – Pb – K (пісок + зола з прерогативою К + свинець) [4, с. 14–21] 
та підтверджено припущення, що було зроблено на підставі візуального огляду 
експонату та вплинули на методику реставрації об’єкту: ерозія скла розповсю-
джується по всій товщі стекла (табл. 1)  

Таблиця 1  
Елементний склад неіризованого та іризиваного скла,  
встановлений SEM/EDX методом, масова складова % 

 
назва C O Al Si K P Cl Ca Pb 

5.6 52.9 0.3 22.8 1.2    17.0 
7.5 43.7 0.2 22.6 8.5    17.5 

Неіризоване 
скло 

8.6 57.2 0.2 17.2 5.2    11.5 
10.3 52.1 0.9 29.8 0.3   0.6 6.2 
16.3 30.1 0.4 0.7  6.6 1.0 7.9 33.3 
14.9 51.4 0.2 0.7  0.7  26.4 5.5 

Іризоване 
скло 

17.3 30.2 0.8 5.5 0.3 6.0 0.9 7.4 30.4 
 



 300

Отже, отримані результати хімічного аналізу дозволили встановити, що 
скло найімовірніше є силікатом свинцю, а на поверхні, як продукт іризації, 
утворився білий карбонат свинцю. Хімічними дослідженнями також була вста-
новлена причина такої значної руйнації свинцевого скла – лужний ґрунт ( pH ~ 
7,55 – 7,54) [6, с. 81]. 

В подальшому, за методом В. Галібіна, нами було визначена велика віро-
гідність давньоруського походження посудини [5], виготовленої за допомогою 
техніки видування, вочевидь, наприкінці ХІ – на початку ХІІ ст. 

Після закінчення стажування, по поверненню з Литви, нами були про-
довжені роботи з реставрації скляної посудини. Фрагменти скла були видалені з 
моноліту гранту. Ґрунт знов був просякнутий 10% розчином Paraloid B-72 в 
етилацетаті та, ще у вологому стані, за допомогою хірургічного скальпеля від-
ділений від решток скла. Фрагменти скла, під час просякнення, було очищено 
від залишків ґрунту, тож процес очистки та укріплення експонату, в цьому ви-
падку були поєднані. При цьому корозійна кірка на поверхні фрагментів була 
збережена, адже вона виконувала захисну функцію та була частиною історії по-
судини [11]. 

Після проведення консерваційних заходів було розпочато поступове 
склеювання фрагментів 35% розчином ПВБ(к) в етиловому спирті. 

Для доповнення втрачених місць застосовувався Araldite 2020. Процес 
доповнення виконувався за наступною схемою: 

1) прозора ПВХ-плівка, за допомогою гумового клею, кріпилася з двох 
сторін поверхні експонату, що підлягала доповненню, та герметизувалася 2-х 
компонентною силіконовою масою Platinum 30 (A/B); 

2) між двома ПВХ-плівками заливалась двокомпонентна епоксидна смола 
Araldite 2020; 

3) після застигання Araldite 2020 поверхня доповнень шліфувалась та була то-
нована акварельними та акриловими фарбами й законсервована акриловим лаком. 

Таким чином, застосування цієї комбінованої методики дозволило не 
тільки вберегти артефакт від подальшого руйнування, що обов’язково сталося 
б, якби він не був вчасно переданий до Науково-реставраційної майстерні, а та-
кож відновити його форму, надавши експозиційного вигляду унікальній 
пам’ятці поховальної обрядової практики середньовічної Церкви, представленої 
скляною посудиною-єлейницею кінця ХІ – початку ХІІ ст. 
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Перспективи використання Археологічної карти Національного  
Києво-Печерського історико-культурного заповідника 

 
Археологічна карта НКПІКЗ виконана у двох варіантах. На першому 

етапі її створення була підготовлена електронна версія [1; 2], другий варіант 
побачить світ у вигляді колективної монографії (у співавторстві зі співробітниками 
сектору археології Ю. Мисько та О. Зажигаловим) [4]. Різниця між версіями 
полягає в інформаційному блоці, який істотно доповнює саму карту. В елек-
тронному варіанті інформація про розкопки має суттєво більший об'єм ніж у 
друкованому. 

Для Заповідника це перший досвід підготовки подібного інформаційного 
ресурсу. Необхідність введення до наукового обігу нового джерела зумовлена 
більш ніж сторічним періодом проведення археологічних досліджень на 
території Києво-Печерського монастиря. У результаті отримано вагомий 

http://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Krasnopevkov_Rumovskij/novaja-skrizhal/
http://art-con.ru/node/5558
http://tvercoins.umi.ru/himiya/paraloid_b72/
http://nautarch.tamu.edu/CRL/conservationmanual/File5.htm
https://www.academia.edu/3386155/Conservation_and_Restoration_of_glass_
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археологічний доробок, який характеризує як базове давньоруське архітектурне 
ядро Лаври, так і чисельні археологічні об’єкти подальших періодів. З’ясовано, 
що територія заповідника являє собою складну багатошарову пам’ятку, до 
складу якої увійшли об’єкти різної культурно-хронологічної приналежності (від 
енеоліту до новітнього часу), різнобічного функціонального призначення 
(сакральні, побутові, виробничі, оборонні, інженерно-технічні споруди, тощо) і, 
відповідно, різної історико-культурної значимості.  

Якісне опрацювання і подальший аналіз отриманої інформації потребує, 
крім іншого, певної візуалізації, тобто сучасного картографування. Як метод 
дослідження археологічна карта передбачає впорядкування за територіально-
хронологічним принципом усього масиву накопичених даних. Головне завдан-
ня полягає у систематизації наявних археологічних джерел з метою висвітлення 
історичного розвитку різних ділянок Заповідника.  

Основою для Карти став план топозйомки території НКПІКЗ та Києво-
Печерського монастиря, виконаний у 2005 році. Джерельною базою роботи є 
наукові звіти про археологічні дослідження, що зберігаються у наукових архівах 
ІА НАН України та НКПІКЗ. У нечисленних випадках, за їх відсутності, викори-
стано польові матеріали і наукові публікації за результатами досліджень.  

Наповнення карти, на яку нанесено 301 ділянку, підпорядковується наступ-
ним методичним засадам. По-перше, зображення форми об’єкту (мінімальний 
розмір для демонстрації – 1,5 х 1,5 м) відповідає його польовому вигляду – 
траншея, шурф, розкоп. Не були зазначені місця археологічних досліджень без 
чітких прив’язок за польовою документацією та з повністю відсутнім культур-
ним шаром.  

По-друге, різночасові горизонти маркуються різними кольорами: енеоліт 
(кінець III тис. до н.е.) – темно-коричневим; ранній залізний вік (IV-VI ст. до н.е.) – 
світло-коричневим; давньоруський час (XІ-XIII ст.) – червоним; XIV-XVI ст. – 
синім; XVII–XVIII ст. – зеленим; ХIX–XX ст. – жовтим. Колір багатошарового 
об’єкту визначається найранішим часом. За присутності у більш пізніх культурних 
нашаруваннях поодиноких знахідок ранніх археологічних культур, вони маркують-
ся круглою позначкою відповідного кольору на тлі основного культурного шару.  

По-третє, нумерація зображених об’єктів – це дві останні цифри року 
досліджень. Наприклад, розшуки І.М. Самойловського в Ближніх печерах 1940 р. 
мають номер 40 (виняток зроблено тільки для досліджень П.П. Покришкіна 
1914 р., де рік повністю відповідає позначці на карті – 1914). Якщо у якийсь рік 
роботи відбувалися на кількох ділянках, то цифрою через крапку позначається 
порядковий номер кожного наступного об’єкту, що вивчався. Наприклад, у 
2007 р. проводилися розкопки вздовж північного фасаду корп. № 86, на 
західній ділянці Митрополичого саду та біля Троїцької церкви, тому позначки 
мають номери відповідно 07.1, 07.2 та 07.3. Якщо об’єкт вивчався протягом 
кількох років, то номер відповідає останньому року проведенню робіт. Наприк-
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лад, дослідження 1934–1935 рр. мають номер 35. На карті він знаходиться вище 
і праворуч від графічної позначки або якомога ближче до об’єкту. Нумерація на 
карті відповідає номеру інформації про об’єкт. 

Ділянки території, що неодноразово вивчалися і мають складну 
стратиграфію, виділені окремо у збільшеному масштабі, що дає можливість по-
казати всі досліджені локації та зафіксовані об’єкти різних хронологічних 
періодів. Це Успенський собор, церква Спаса на Берестові, давньоруська тра-
пезна, Ближні печери, Дальні та Варязькі печери. 

Інформація про кожну ділянку дослідження друкованого варіанту 
Археологічної карти подається у наступному вигляді:  

 
Рік проведення фактичні роки проведення досліджень. 
Автор особа, на яку виданий Відкритий лист. 
Вид досліджень розвідкові; 

розкоп, шурф, зондаж, траншея та їх розміри або площа 
відповідно до польової документації; архітектурно-
археологічне, спелео-археологічне, археологічно-
антропологічне обстеження; 
археологічний нагляд. 

Місце 
досліджень 

прив’язка місця досліджень до сучасної топографії 
території Заповідника. 

Хронологія час наявного культурного шару (шарів), об’єкту (об’єктів), 
за їхньої відсутності – датування виявлених артефактів. 

Глибина, 
стратиграфія 

глибина фіксації об’єктів від сучасної денної поверхні 
(або, за відсутності – за Балтійською шкалою висот), ко-
роткий стратиграфічний опис (при наявності). 

Об’єкти назва археологічних об’єктів. 
Матеріали масовий матеріал та індивідуальні знахідки. 
Джерело бібліографічний опис звіту чи іншого джерела. 
Примітки додаткова інформація. У лапках наводяться цитати автора 

археологічного дослідження, курсивом виділені зауважен-
ня колективу авторів видання. 

 
Запропонована праця буде корисна як фахівцям – археологам, історикам, 

києвознавцям, так і всім, хто вивчає історію України. Але крім суто наукового, 
Археологічна карта може знайти практичне застосування: 

 – для історико-архітектурних реконструкцій різних періодів історії 
Києво-Печерської лаври;  

 – для висвітлення та реконструкцій окремих об’єктів з історії Києво-
Печерського монастиря (фортифікація, водогін, майстерні тощо); 
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 – як елемент екскурсійного забезпечення для туристів, передусім тих, 
котрі цікавляться археологією (на сьогодні вже існує стенд у 4-й секції Музею 
історії Києво-Печерської Лаври); 

 – важливою функцією Археологічної карти є можливість її використання 
для планування подальших стаціонарних археологічних досліджень на території 
Заповідника, як це було вже зроблено у 2016 році [3] та заплановано у 2017 році.  
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«Стовп з п’ятьма спицями»: українські легенди  
про князя О.Меншикова та їх пам’яткознавче підґрунтя 

 
На сприйняття пам’яток, що так чи інакше стосуються діяльності Олек-

сандра Даниловича Меншикова, а також реконструювання вигляду міст, що на-
лежали князю в часи його політичної могутності, безумовно, впливає одіозна 
слава цього діяча епохи петровських реформ. При чому, образ Меншикова в 
історико-культурному контексті почав складатися у відповідному ключі ще за 
його життя: наприклад, загарбницька діяльність у зв’язку з незаконними пере-
межуваннями землі навколо Почепа (коли князь, застосовуючи протизаконні та 
вкрай жорстокі методи, намагався примежувати до своїх володінь у Почепській 
сотні території Мглинської, Бакланської та частини Стародубської сотень) з 
острахом міфологізувалася починаючи з актуального для цих подій часу, тобто 
з 1720-х років.  

Дуже вплинули на відображення образу Меншикова в історичній науці та 
літературі думки невідомого автора «Історії Русів». Попри розмаїття численних 
версій, наразі прийнято вважати, що ця людина жила на рубежі XVII I–ХІХ 
століть на Стародубщині [3, с. 12–13]. А отже, найближчі предки автора могли 
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бути не тільки свідками, а й безпосередніми учасниками подій 1710–1720-х 
років, пов’язаних з почепським межуванням.  

Саме на сторінках «Історії Русів» Меншиков постає у тому характерному 
зловісному світлі, в якому його сприймають на українських теренах й досі. 
Княжі вотчини на території Стародубщини в тексті «Історії Русів» було названо 
«хімічним Князівством», а Україна, за словами автора, «випила від злоби улюб-
ленця цього найгіркішу чашу». Окрім Почепської справи, князь звинувачується 
у безлічі нещасть українського козацтва [2, с. 222–223]. Причиною такої подачі 
були не тільки справи навколо Почепа, а і зруйнування гетьманської столиці 
Батурина в листопаді 1708 року. 

Показовою в цьому контексті є легенда про кам’яний стовп з п’ятьма спи-
цями. Даний сюжет прямо стосується особливостей вигляду міст Глухова та По-
чепа, де розгорталися драматичні події протистояння російського вельможі з 
козацьким станом. Відомо, що князь Меншиков сам брав участь у деяких подіях 
місцевого значення, особливо в тих випадках, коли вважав, що без його особисто-
го втручання справу не буде завершено задовільно. Про це свідчить велика кіль-
кість тогочасних документів, як офіційних, так і більш приватного характеру. 
Значний об’єм таких документів було систематизовано, осмислено та опублікова-
но у хрестоматійній праці історика О.М. Лазаревського «Описание старой Мало-
россии», котра на довгі роки стала чи не єдиним прикладом докладного описання 
протікання Почепської справи та аналізу міфів, пов’язаних з нею [6, с. 275–289]. 

Саме ці обставини, наряду з надзвичайною пихою та агресивною пове-
дінкою Меншикова, настільки вразили місцеве населення, стали основою для 
характерного фольклорного сюжету. Меншиков перебував на території України 
з «ревізією» драгунських полків перед обличчям потенційної шведської загрози 
з березня по червень 1720 року [8, с. 352–364]. Згідно переказам, під час свого 
приїзду на площі перед гетьманським палацом у Глухові він наказав встановити 
кам’яний стовп, де розмістили залізні спиці, на які князь погрожував нанизати 
гетьмана та старшину, якби хтось із них насмілився обмовитися про зловжи-
вання цареві Петру [2, с. 222; 12, с. 335]. 

Легенди про Меншикова в Україні, подані через призму ідеологічного на-
повнення «Історії Русів», виявилися дуже живучою. В 50-ті роки ХІХ століття їх 
обробив у своїй повісті «Капітанша» Т.Г. Шевченко [12]. Легенду про стовп з 
п’ятьма спицями Шевченко, очевидно, почерпнув з «Історії Русів», хоча не ви-
ключаємо, що в певних варіаціях вона дійсно могла побутувати в усній традиції. 
Лазаревський у той же час зазначав, що у знайомих йому писемних документах 
жодних натяків на існування цього стовпа не було знайдено, не говорячи вже про 
місцеве пам’яткознавство [6, с. 289]. Цікаво, що всерйоз ці історії сприймають і 
деякі сучасні дослідники, наприклад, С.П. Кизімова [4, с. 31]. 

Та, можливо, дана стійка легенда все ж мала під собою певний ґрунт. Ві-
домо, що у місті Почепі в 1725 році розгорнулася гучна справа, пов’язана з са-
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мозванцем, який видавав себе за царевича Олексія Петровича. Даний прецедент 
було вперше розглянуто в ХІХ столітті С. Лашкевичем в одному з випусків 
«Чтений в Обществе истории и древностей российских». Автор статті пов’язав 
цей випадок самозванства з циркуляцією небезпечних чуток про роль О.Д. 
Меншикова у загибелі сина Петра І, царевича Олексія [7]. Інтерес становлять 
також опубліковані у виданні «Исторический, статистический и географиче-
ский журнал, или Современная история света» фрагменти мемуарів М. Брешко-
ва, нащадка одного з почепських магістратів [1]. 

Насправді «царевича» звали Олександр Семіков (Семков), і він був солда-
том другого гренадерського полку, що квартирував під Почепом. Сам Семіков був 
сином пономаря та походив з сибірського містечка Погорільного. Потрапивши за 
службою до Почепщини, солдат вирішив переконати оточуючих в тому, що 
насправді він є царевичем Олексієм, котрому вдалося вижити, не дивлячись на 
підступні спроби князя Меншикова зжити його зі світу. Дуже скоро Семікову вда-
лося набути популярності, на його сторону перейшли деякі російські драгуни та 
солдати, і частина населення села П’яний Ріг [1, с. 161; 7, с. 143–146]. 

Про Семікова почув мглинський сотник Андрій Барановський, призна-
чений Меншиковим на посаду війта П’яного Рогу. Та місцеве населення, що 
повірило Семікову, захотіло розправитися з прихильником князя. Тоді Бара-
новський втік до Почепа і негайно проголосив «слово і діло», написавши донос 
до Петербургу, за що пізніше імператриця Катерина І особисто пожалувала йо-
го 18 дворами в селі Високому Мглинської сотні. Капітан Єпішков, комендант 
Почепа Павлов та бурмістр Брешков зібрали відданих Меншикову людей і пої-
хали до «резиденції» самозванця, де після тривалої бійки зі стріляниною завдя-
ки чисельній перевазі почепів їм таки вдалося арештувати лжецаревича та 
трьох солдат [1, с. 161–162]. 

Семікова вивезли до Глухова, а потів і до російської столиці на допит. Пі-
сля тривалих катувань його було страчено 22 листопада 1725 року. Про те, що 
це сталося згідно іменному наказу імператриці, повідомляв почепського упра-
вителя (Гаврила Лукіна чи Андрія Гудовича) князь Михайло Голіцин. 

Голову самозванця «в ящике» з печаткою Преображенського полку надіс-
лали зі столиці до Охтирки, а вже звідти – до Почепа. Там котрийсь з поставле-
них Меншиковим управителів мав самостійно обрати «публичное место», де 
спершу розміщувалася голова. Далі, згідно імператорському наказу та під осо-
бистим керівництвом управителя, на головному міському майдані звели 
кам’яного стовпа з залізною спицею, на яку насадили голову. До стовпа приби-
ли жерстяну таблицю з перерахуванням «вин» страченого [7, с. 144; 5, с. 12; 10, 
с. 181]. Стовп ще існував у місті, на площі перед Преображенською церквою, на 
1826 рік. Деякі дослідники стверджують, що він простояв щонайменше до 
1860-х років [1, с. 163; 9, с. 50]. 



 307

Легенди, подібні означеним вище, мали надзвичайно великий вплив на 
подальші трансформації образу Меншикова в українській історичній науці та 
літературі. Розглянуті фольклорні сюжети, що перекочували як до літописання, 
так і до серйозних дослідницьких праць, можна розглядати одночасно у кількох 
площинах: безпосередньо міфологічній, у площині історичного підґрунтя, у по-
літичному вимірі, а також у вимірі пам’яткознавчому.  

Безумовно, саме окреслені вище характеристики яскраво свідчать про 
ставлення загалу до особи князя О.Д. Меншикова. Та існує можливість, окрім 
відмічання відверто легендарних мотивів, вичленувати з вищезгаданих перека-
зів натяки на реальні факти з життя міст, підвладних Меншикову. Так, зі спів-
ставлення історії про карний стовп у Глухові з реальними фактами стає ясно, 
що такий стовп дійсно був частиною міського пейзажу міста Почепа після 1725 
року, хоча його появу і було зумовлено справою про самозванство російського 
солдата, а не спротивом козацької старшини політиці Меншикова.  
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Хомчик М.А., Сорокина С.А., Гаврилюк Е.А.,  
Бискулова С.А., Андрианова Е.Б. 

  
Исследование Дактилиотеки дрезденского мастера  

Филиппа Даниэля Липперта (1702–1785)  
из коллекции Национального музея истории Украины 

 
В археологических фондах Национального музея истории Украины 

(НМИУ) хранится коллекция гипсовых отпечатков камей, изготовленная во 
второй половине ХVIII в. дрезденским мастером Филиппом Даниэлем Липпер-
том. Возможно, это единственная подобная коллекция, сохранившаяся на тер-
ритории Украины. Дактилиотека поступила в музей не позднее первой 
половины ХХ в., о чем свидетельствуют этикетки довоенной сверки. В 1977 г. 
коллекция была внесена во вспомогательный фонд скифо-античного времени, 
как беспаспортная. В 2006 г. коллекция была атрибутирована старшим научным 
сотрудником археологического отдела Хомчик М. А. [1, с. 54–59]. 

В XVIII в. приобрело популярность коллекционирование резных камней, 
однако, покупка оригинальных камей зачастую оказывалась недоступной для 
людей среднего достатка. Поэтому в эту эпоху распространилось массовое про-
изводство копий из дешевых материалов: гипса, серы, сургуча или воска. Кроме 
относительной дешевизны, собрания копий камей обладали компактностью и 
были удобны для перевозки, что способствовало распространению подобных 
коллекций во всех европейских странах.  

Значительного успеха в изготовлении копий античных камей достиг 
Ф. Д. Липперт. Впервые художник познакомился с резьбой по камню в 1738 г., 
после чего он собрал огромное количество копий резных камней, разработав 
собственный прочный материал для создания отпечатков [2, с.16–17]. Позднее 
у мастера возникла идея создания большого систематически упорядоченного 
собрания. После отбора лучших образцов Ф. Д. Липперт создал Кабинет копий 
камей и назвал его Дактилиотекой. Изготовленные им собрания камей были 
приобретены множеством университетов, библиотек, музеев, учебных заведе-
ний и частных лиц во многих странах Европы [3].  

В данное время известны три издания Дактилиотеки Ф. Д. Липперта: 
1) 1753 г. состояло из одного тома, содержавшего около тысячи гипсовых камей; 
2) 1755–1762 гг. «Dactyliotheca Universalis» включало три тома; 3) 1767 г. – два 
тома: мифологический и исторический, 1776 г. – дополнение. Издания сопро-
вождались подробными каталогами. Каталог второго издания был составлен на 
латинском языке, а для третьего был написан самим Ф. Д. Липпертом на 
немецком языке, что значительно расширяло круг пользователей. Два тома 
немецкого каталога [4, 5] находятся в библиотеке Института археологии 
НАН Украины, Киев. В НМИУ хранится часть Дактилиотеки 3-го издания 
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1767 г., которое отличалось от предыдущих оформлением футляра. Из трех то-
мов присутствует только один (историческая тысяча) и несколько разрознен-
ных ящиков.  

Сам футляр имитировал книгу размером 57,5х37,4х21,7 см, внутри кото-
рой, располагалось 20 выдвижных ящиков (в целом насчитывается 28 ящиков 
от разных томов). Каркас футляра изготовлен из дерева желтовато-бежевого 
цвета, обклеенного кожей. Периметр боковых сторон и корешок футляра укра-
шены растительным орнаментом, выполненным в технике тиснения золотом. 
На корешке читается надпись «PHILIPP DANIEL LIPPERTS DACTYLIOTHEC. 
HISTORISCHES TAUSEND» («Дактилиотека Филиппа Даниэля Липперта. Ис-
торическая тысяча»).  

Отпечатки камей (всего в собрании насчитывается 1323 копии камей) из-
готовлены из материала белого цвета и окружены позолоченным картонным 
ободком. На боковой стороне ободков нанесены каталожные номера, по кото-
рым можно заключить, что камеи относятся ко всем трем тысячам, хотя ни одна 
их них не представлена полностью.  

Для проведения комплекса реставрационных работ в 2016 г. памятник пе-
редали в отдел научной реставрации НМИУ. При детальном визуальном изуче-
нии реставраторами отдела было определено, что состояние сохранности 
предмета крайне неудовлетворительное. Вследствие природного старения и ус-
ловий хранения произошел ряд изменений органических материалов. Кожа 
футляра пересохла, появились деформации, потертости, разрывы и утраты 
фрагментов, осыпание поверхностного слоя кожи. Утрачено много позолоты на 
коже и красочного слоя на древесине. Шесть ящиков фрагментированы, на дне 
некоторых появились крупные трещины, потеряны 8 ручек. Древесина каркаса 
и ящиков загрязнена, имеет трещины, сколы, небольшие утраты, деформации. 
Отпечатки камей также загрязнены, наблюдается наличие локальных пятен. 
Бумага и картон хрупкие, ломкие и расслаиваются. Слой позолоты ободков ка-
мей растрескался.  

С целью подбора оптимальных реставрационных методик образцы мате-
риалов, использованных при изготовлении корпуса футляра, выдвижных ящиков 
и отпечатков камей, были переданы специалистам Бюро научно-технической экс-
пертизы «АРТ-ЛАБ». Исследования были проведены методами оптической мик-
роскопии, цифровой микроскопии, в УФ освещении при помощи лучей Вуда 
(ближний диапазон УФ излучения), рентгено-флуоресцентного спектрального 
анализа (РФА) и ИК спектроскопии с Фурье преобразованием (FTIR).  

Было установлено, что каркас футляра изготовлен из липы, возраст кото-
рой 215–265 лет [6, р.71-77]. Каркас обклеен кожей, возможно, телячьей [7, p. 
68–75]. Присутствие примесей соединений калия в составе кожи может свиде-
тельствовать об использовании квасцов при дублении. Верхние деревянные 
грани футляра загрунтованы и тонированы темно-вишневой краской, в состав 
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которой входят свинцовые белила, киноварь, охра и ладан в качестве связую-
щего, затем покрыты шеллаком. Растительный орнамент на боковых сторонах и 
корешке футляра нанесен методом тиснения слоем сусального золота. В каче-
стве адгезива использовали декстриновый клей (крахмальный клейстер) и про-
теиносодержащий клей (яйцо). Красная сургучная печать на нижней стороне 
футляра выполнена из киновари и мела на ладане как связующем. 

Выдвижные ящики изготовлены из дуба, сравнительный возраст которого 
215–265 лет [6, р.71-77]. Зеленовато-голубая бумага на внутренней поверхности 
выдвижных ящиков изготовлена из тряпичной полумассы, о чем свидетельст-
вует отсутствие лигнина [8, с.212-218]. Неорганический состав бумаги типичен 
для бумаг немецкого производства XVIII–XIX вв. [9, с. 1320–1323]. Ручки ящи-
ков вырезаны из слоновой кости и приклеены протеиносодержащим клеем.  

Исследования показали, что отпечатки камей изготовлены из гипса, крепят-
ся к планшетам при помощи протеиносодержащего клея. Поверхность картона 
ободков с лицевой стороны позолочена сусальным золотом. Неорганический со-
став картона ободков типичен для середины XVIII в. [8, с. 212–218].  

На основании исследований сотрудники отдела научной реставрации 
НМИУ пришли к выводу, что памятник требует проведения комплекса рестав-
рационно-консервационных мер. Основным этапом запланированных реставра-
ционных работ является очищение от общих пылевых загрязнений и локальных 
пятен, укрепление древесины, позолоты, бумаги, красочного слоя, дублирова-
ние мест разрывов и утрат на коже и бумаге, восстановление утраченных фраг-
ментов на древесине и коже, нанесение соответствующего консервационно-
защитного покрытия на отдельные виды материалов, изготовление утраченных 
элементов [10, с.50-52; 11]. 

Реставрация подобных сложных объектов уже имела место в Дрездене 
[12, s. 10–13], где в Государственной университетской библиотеке хранится со-
брание копий медалей швейцарского медальера Й. К. фон Гедлингера (1691–
1771) [13, s. 48–49]. 

НМИУ обладает редким, а может быть и единственным на территории 
Украины, памятником – Дактилиотекой Ф. Д. Липперта ХVІІІ в. Проведенное 
комплексное историческое и технико-технологическое исследование необхо-
димы для дальнейшей работы по изучению и сохранению этого уникального 
предмета. 
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Хомич П.М. 
  

Рятувальні консерваційні та реставраційні роботи на пам’ятці  
підводної археології «Маневицький човен – моноксил» 

 

 
 
Станом на 20 травня 2017 року згідно з рішенням Громадської Ради по 

підйому, консервації, реставрації та музеєфікації пам’ятки підводної археології 
«Човна – довбанки», Маневицьким краєзнавчим музеєм були проведені екстре-
ні рятувальні та консерваційні роботи, а саме унікально складна в технічному 
плані рятувальна операція по підйому та перевезенню човна до місця проведен-
ня консервації (адже човен був піднятий з чотирьох метрової глибини). На да-
ний час сенсаційна знахідка знаходиться в ангарі приватного підприємця, тому 
що, такої довжини приміщення в Маневицькому краєзнавчому музеї відсутнє і 
там проводиться процес консервації човна консервантом Поліетиленглюколь – 
4000, шляхом зрошування човна. 

З метою збереження Маневицького човна – моноксила, та вирішення акту-
альних проблем консервації, реставрації та перспектив музеєфікації цієї сенсаційної 
Європейської знахідки, Маневицький краєзнавчий музей спільно з управлінням 
культури Волинської облдержадміністрації, Маневицькими райдержадміністрацією 
та районною радою, Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Ук-
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раїнки, Волинською обласною організацією Національної спілки краєзнавців Укра-
їни, Волинським краєзнавчим музеєм, за участі археологів, реставраторів, музейни-
ків та наукових інституцій України, провели 16-17 травня 2017 року науково-
практичну конференцію «Маневицький човен – моноксил: стан зберігання та пер-
спективи дослідження, консервації, реставрації і музеєфікації». 

Під час проведення конференції відбулися обговорення та дискусії про ат-
рибуцію та ідентифікацію човна, його типологію, призначення, матеріали і методи 
виготовлення, місце виготовлення та ареал побутування, історичний контекст та 
аналогії (складання каталогу пам’яток судноплавства суміжних територій Волин-
ського, Польського та Білоруського Полісся, Європи в широкому розумінні). Нау-
ковці обговорювали проблему, як прибрати вологу з деревини, адже висихання 
човна може його пошкодити. Наразі працівники музею, а не спеціалісти зрошують 
знахідку кожен день, тому ми вишукуємо в Україні вузькопрофільних спеціалі-
стів, які зможуть допомогти нам у вирішенні цього питання.  

16 травня в загальному проведенні конференції відбувся круглий стіл з 
дискусійними питаннями про консерваційні та реставраційні процеси в збере-
женні цієї унікальної знахідки, в якій взяли участь реставратори з Національно-
го науково-дослідного реставраційного центру України (Київська організація та 
Харківська філія), Національного заповідника «Хортиця». 

Директор музею Петро Хомич розпочавши дискусійні питання навколо 
консерваційних та реставраційних робіт розповів, що… «При виконанні – кон-
серваційно–реставраційних робіт ми застосовували за порадою науковців 
«Хортиці» традиційні для човнів технології і матеріали, а також перевірені 
практикою консерванти ПЕГ-150, ПЕГ- 4000 які використовуються спеціально 
для ведення реставраційних робіт і виготовленні за чинною нормативною 
документацією. Розпочавши проводити консервацію та реставрацію ми ґрунту-
вались на бережливому ставленні до старовинного човна, передбачаючи збере-
ження та розкриття естетичних та історичних цінностей експоната. Всі 
застосовані матеріали та технології є максимально зворотними та можуть під-
лягати видаленню без пошкодження автентичного матеріалу, шляхом змивання 
плівки нашарування консервантом теплою водою. Головною метою реставрації 
човна є збереження історичної достовірності, а головним принципом реставра-
ції пам’ятки є принцип найменшого втручання, забезпечення збереження автен-
тичності пам’ятки.  

На даний момент єдиним способом забезпечення збереження експоната є 
термінова добудова тимчасового приміщення біля Маневицького краєзнавчого 
музею. Надалі всі заходи консервації, реставрації та протипожежної охорони на-
діємось будуть проводитись на пам’ятці таким чином, щоби не погіршувати істо-
ричну та наукову цінність. Експонат якщо все буде гаразд, дозволимо 
переміщувати лише у рідкісних випадках один раз до музею на продовження кон-
серваційно-реставраційних робіт, а другий в новостворену експозицію «Музею 
одного експоната» в Маневичах. Коли доб’ємось бажаного результату, надалі 
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консервацію та реставрацію експоната будемо здійснювати за допомогою сучас-
ної техніки збереження, ефективність якої доведена науковими даними і гаранто-
вана практичним досвідом та не буде завдавати шкоди автентичності пам’ятки. 

Олександр Закусило,завідувач науково-дослідного відділу реставрації 
меблів Національного науково-дослідного реставраційного центру України 
вперше глянувши на човен зауважив: «Я взяв би зразки човна, щоб проаналізу-
вати стан деревини. У різних його зонах і збереження різне. Є основа консерво-
вана – кокон, але є ще й внутрішня структура клітини, яка дає усушку. Надалі 
може бути внутрішній розрив, а зовні – цілісність. Також потрібно прибрати 
поверхневі виділення ПЕГу. Але я вдячний, що законсервували й зберегли цю 
знахідку, бо іноді відлік йде на дні, а то й на години, особливо, коли йдеться 
про мокру деревину». Надалі при проведенні реставраційних, ремонтних і від-
новлюваних робіт ми плануємо що ця наукова інституція під керівництвом 
Олександра розробить програму подальших дій. 

Підсумовуючи, науковці враховуючи технічний стан пам’ятки, вирішили 
що терміново потрібно проводити поетапні роботи з її консервації та реставра-
ції, а саме: 

- провести комплекс робіт із ліквідації аварійного стану пам’ятки, шляхом 
дослідження проведення рятівної консервації, спрямованої на виявлення та усу-
нення найбільш небезпечних факторів, що впливають на пам’ятку, ліквідацію 
наслідків дії та продовження консервації найбільш пошкоджених елементів;  

- першочерговим комплексом робіт, єтермінова добудова приміщення бі-
ля Маневицького краєзнавчого музею, де надалі будуть проводитись консерва-
ційні та реставраційні роботи; 

- прийняти в штат Маневицького краєзнавчого музею штатну одиницю, 
яка має проводити документування та фотофіксацію проведення подальших 
консерваційних та реставраційних робіт, що характеризуватиме пам’ятку до 
початку, в процесі і після завершення робіт із консервації та реставрації; 

- звернутися до Міністерства культури України, щоби наукова інституція 
України, а саме Національний науково – дослідницький реставраційний центр 
України розробив наукову програму по врятування пам’ятки;  

- тільки після затвердженого науковою радою Національного науково-
дослідного реставраційного центру України планового комплексу робіт із до-
слідження та реставрації пам’ятки продовжувати консерваційні та реставрацій-
ні роботи; 

Для досягнення стабільного стану пам’ятки потрібно продовжувати тер-
мінові рятувальні консерваційні, реставраційні роботи та добудовувати примі-
щення, а для утворення мікроклімату та захисту поверхні човна від оточуючих 
забруднень під час проведення консерваційно-реставраційних заходів навколо 
пам’ятки необхідно збудувати теплицю з поліетилену або полікарбонату, адже 
для пам’ятки потрібне затемнене приміщення та стабільна температура. 
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Чапля А.Є.  
 

Мікробіологічний стан дерев’яної церкви Святого Юра  
(XV-XVII ст.) у Дрогобичі 

 
До числа кращих пам’яток давнього українського мистецтва належить 

дерев’яна церква Святого Юра в м. Дрогобич, яка внесена до переліку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і є шедевром європейського будівництва. 
Церква збудована в XV ст. і зазнала кілька реконструкцій в XVII ст. Храм при-
крашають п’ятиярусний іконостас де ікони виконано в дусі Судово-
вишеньської школи іконопису та стінопис на сакральні теми у темперній 
техніці малярства [1, 2, с. 58].  

Найшкідливішими біотичними агентами, що викликають руйнування 
творів мистецтва є плісняві гриби. Деревина, органічні компоненти темперного 
та олійного живопису є оптимальним субстратом для розвитку міцеліальних 
грибів за сприятливих для них умов.  

Під час візуального огляду розписів на стінах храму та під його 
склепінням, іконостасу та ікон виявлено чисельні пігментні плями та ушкод-
ження, які можуть бути пов’язані з життєдіяльністю пліснявих грибів. Причи-
ною розвитку мікрофлори на деревині та фресках є зміна температурного 
режиму та вологості продовж тривалого часу, що спричинило утворення спри-
ятливих умов для розвитку мікроорганізмів. Контроль показників мікроклімату 
в середині пам’ятки проводиться із часу її включення до музею «Дрогобиччи-
на», що дало змогу призупинити розвиток мікрофлори.  

Проби для мікробіологічного обстеження відбирали у тих місцях у церкві, 
де пігментні плями та інші візуально виявлені ушкодження можуть бути 
пов’язаними з життєдіяльністю мікроорганізмів.  

Плісняві гриби досліджували на стандартному агаризованому поживному 
середовищі для міцеліальних грибів YPD, яке містить 0,5% дріжджового екст-
ракту, 1% пептону, 2% глюкози. Чашки Петрі з пробами інкубували до аналізу 
в термостаті за температури 25ºС протягом контрольних 7-ти та 10-ти днів до 
утворення конідієносців для подальшого мікроскопічного визначення родової 
приналежності мікроміцетів. Кожну з відібраних проб висівали на три чашки 
Петрі з середовищем (три повторності).  

Для встановлення родової приналежності пліснявих грибів використову-
вали за загальновідомі визначниками [3, 4]. У результаті аналізу виявлено 
колонії життєздатних пліснявих грибів, які належать до порядку Mucorales (три 
види), та по два види з родів Aspergillus і Penicillium. Що найменше, один із 
трьох показаних видів мікроміцетів, приналежний до порядку Mucorales, є 
домінуючим у всіх пробах, і належить до родини Chaetocladiacea, роду 
Dichotomocladium. Також виявлено колонії бактерій різних видів.  



 316

Виходячи з результатів обстеження храму здійснено антисептування ви-
димих місць ураження міцеліальними грибами 3% водним розчином препарату 
Preventol R-80 в розрахунку 1,25 мл препарату на 1 дм2, всі місця оброблено 
двічі.  
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Особливості збереження підземних пам’яток  
Києво-Печерської лаври  

 
Збереження – це комплекс науково-дослідних, науково-вишукувальних та 

науково-проектних робіт і виробничих заходів, направлених на забезпечення 
цілісності пам’ятки. Стосовно підземних споруд та печер, збереження яких на 
сьогодні є актуальним, то не існує методів, методик, правил та норм, будь-яких 
методичних та регуляторних документів з питань їх дослідження та збережен-
ня [1]. Виникають проблеми навіть з розробленням проектно-кошторисної до-
кументації на виконання реставраційних робіт. 

На території Києво-Печерської лаври окрім підземних сакральних печер-
них комплексів протягом віків формувався розгалужений комплекс різноманіт-
них за функціональним призначенням та конструктивними особливостями 
підземних споруд – господарські, інженерні та фортифікаційні [2; 3]. Лише на 
Верхній Лаврі налічується дев’ятнадцять відомих на сьогодні підземних спо-
руд, частина яких об’єднані у своєрідні комплекси. 

Сакральні печерні комплекси. Експлуатація (і збереження в тому числі) 
печерних комплексів віками здійснювалась і здійснюється у складних інженер-
но-геологічних умовах, що обумовлюються, головним чином, розташуванням їх 
на зсувній території у ґрунтових масивах з різними фізико-механічними вла-
стивостями. Збереження печер вимагало і вимагає проведення масштабних, 
трудомістких і надзвичайно складних інженерно-технічних робіт, зосереджених 
на забезпеченні стійкості природного ґрунтового масиву в цілому, тобто захист 
печер від дії зсувів, та стійкості внутрішніх об’ємів печерних лабіринтів; дот-
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риманні оптимальних умов експлуатації (температурно-вологісного режиму та 
режиму відвідування); регулюванні (зменшенні) техногенного навантаження. 

Основна проблема збереження печер в останні декілька років – необду-
мані будівельні роботи. Однак це лише одна сторона медалі. Інша сторона – оп-
тимальний режим експлуатації, мається на увазі режим відвідування, підтримка 
температурно-вологісного режиму тощо. Тут також виникають проблеми – не-
регульоване відвідування печер (в любу погоду, навіть в дощ) призводить до 
підвищення вологості повітря в печерах, волога всмоктується поверхнею стін та 
склепінь і призводить до їх перезволоження, і, як наслідок, до обвалів.  

Як знайти правильний підхід до вирішення проблеми їх збереження? 
Створення програми комплексних заходів щодо збереження печерних комплек-
сів має базуватись на рішенні трьох основних завдань «діагноз – прогноз – 
управління». Інструментом, що дозволяє інформаційно забезпечити рішення 
цих завдань у загальній проблемі збереження має бути комплексний моніторинг 
за станом (у 2008 році створена система комплексного моніторингу Ближніх 
печер – п’ять компонентів стану [4], проводяться спостереження за двома ком-
понентами стану Дальніх печер).  

За результатами моніторингу печерних комплексів, що проводився з 2005 
року визначені головні чинники впливу на їх технічний стан (перезволоження 
ґрунтового масиву; порушення температурно-вологісного режиму; техногенне 
навантаження на прилеглу територію) та визначено заходи, які необхідно 
виконати (укріплення аварійних ділянок печер; відведення ґрунтових та по-
верхневих вод з території над печерами, бажано неруйнівними методами; 
запровадження примусової вентиляції тощо)  

І тут постає питання стосовно проведення робіт з укріплення, а вірніше – 
реставрації. Печери – пам’ятка архітектури національного значення. З часів перебу-
вання в складі СРСР й до сьогодні, Україна має небагато прикладів реставрації, 
коректніше – прикладів практичного досвіду збереження печерних комплексів (од-
ними з найбільших слід вважати реставраційні роботи 1978-80-х рр. на Ближніх і 
Дальніх печерах Києво-Печерської лаври та Антонієвих печер у Чернігові, прове-
дених у 1990-х рр.). Незначний досвід визначив відсутність на сьогодні регулятор-
них та методичних документів з питань їх дослідження та збереження.  

Саме з таким питанням зіткнулись фахівці при укріпленні підземної печерної 
церкви Різдва Христового у Дальніх печерах у 2014 році (у 2011 році розпочались 
процеси руйнації конструктивних ґрунтових елементів печер та декоративних 
елементів оздоблення (іконостас) внаслідок вертикального навантаження на 
склепіння [5]). Роботи проводились фахівцями ДП «Випробувальний Центр 
Будівельних Конструкцій» КНУБА за розробленим ними ж проектом (автор – ди-
ректор центру, кандидат технічних наук Бєлов І.Д.) [6]. Передпроектні роботи 
включали в себе виробництво в натуральну величину макету печерної галереї та 
моделювання за допомогою здійснення пробних навантажень можливих проявів 
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деформаційних процесів (тріщиноутворення та руйнація) та засобів підсилення 
природних конструкцій. В процесі виконання робіт проект коригувався по місцю (у 
зв’язку з виявленими новими деформаціями).  

Укріплення ґрунтових стін та склепінь виконувалось базальтовою арма-
турою ∅ 15 мм, заглибленою на 0,8 м у ґрунтовий масив у шаховому порядку з 
кроком 30х30 см перпендикулярно поверхні. Надалі у стінах та склепінні вико-
нувались штроби шириною та глибиною до 2 см, в які вкладалась базальтова 
арматура ∅ 12 мм і з’єднувалась з анкерами шляхом зв’язування базальтовими 
нитками. Найслабкіші місця ґрунтового склепіння та стін закріплювались 
подвійними, в деяких місцях потрійними, зв’язками арматури. Штроби з арма-
турою шпаклювались німецькою сумішшю «Cerezit AST-85». Шпаклювання та 
фарбування (після висихання суміші) виконувалось за консультативними 
рекомендаціями фахівців «УкрНДІпроектреставрація» спеціально підібраними 
сумішами (Histolith Trass-Sanierputz, Silitol 111) в декілька етапів після 
ґрунтування (ґрунтовки Polimin AC-7, Аrtisan № 7 – дихаючі, водонепроникні). 
Наразі стан підземної церкви Різдва Христового стабільний, деформації 
відсутні – тобто реставрація виконана вдало. Однак на сьогодні залишаються 
аварійними окремі відгалуження печер, питання збереження (реставрації) яких 
потребує комплексного підходу, в т.ч. і у сфері методичної та регуляторної 
(нормативної) документації. 

Окрім того головним чинником впливу на технічний стан печер залишаєть-
ся перезволоження грунтовго масиву, що їх вміщує, і організація грамотного від-
ведення ґрунтових та поверхневих вод – єдиний метод вирішення. При цьому 
засоби дренування мають визначатись у зворотному до вимог нормативних доку-
ментів порядку: не з розрахунку відбору максимального притоку, а з урахуванням 
необхідності ефективно відсікти потоки води від печерного поля зі збереженням 
його цілісності. У лютому-травні 2014р. у верхній західній частині саду Ближніх 
печер було влаштовано променевий дренаж поперек основного потоку ґрунтових 
вод по поверхні шару глин. Тоді ж у підпірній стіні світлового прорізу вздовж 
північного фасаду корпусу № 48, в місцях найзначніших замокань, розташованих 
найближче до печер, було влаштовано розвантажувальні отвори. Навіть таке част-
кове влаштування дренажу суттєво покращило гідрогеологічну ситуацію в саду – 
в 2015-2016 роках жодного разу не зафіксоване замокання на ділянках печер, роз-
ташованих поблизу світлового прорізу. Суттєво знизились рівні ґрунтових вод у 
південно-західній частині саду, а під час інфільтрації опадів підйом рівнів у 
свердловинах, розташованих у цій частині саду, був незначним. 

Підземні споруди Верхньої Лаври. Моніторинг за технічним станом під-
земних споруд започатковано ще у 1992 році, однак проводився він нерегуляр-
но, в залежності від кліматичних умов (в сніжні зими у більшість підземних 
споруд було важко потрапити). З 2007 року введені спостереження за темпера-
турно-вологісним режимом, з 2015 року на «еталонних» підземних спорудах 
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(споруди відрізняються за глибиною закладання, конструктивними особливо-
стями, місцем розташування і т.д.) виконується посилений моніторинг темпера-
турно-вологісного режиму, змін у технічному стані тощо.  

За роки спостережень нами визначено основні фактори впливу на стан спо-
руд і розділено їх на зовнішні (природні з накладеними на них техногенними (ін-
фільтрація атмосферних опадів, аварії на водонесучих мережах тощо)) та 
внутрішні (порушення мікроклімату) [7]. Окрім того на збереженість підземних 
споруд (зокрема їх автентичності) опосередковано впливає відсутність комплекс-
ного (відповідального та зваженого) підходу до проведення будь-яких земляних та 
будівельних робіт, що проводяться над спорудами; прийняття проектних рішень, 
що не відповідають історичним даним, при проведенні ремонтно-реставраційних 
робіт в підземних спорудах, як об’єктах культурної спадщини. 

На основі проведених досліджень нами сформульовані наступні критерії 
оптимального режиму експлуатації (збереження), а саме: регулювання темпера-
турно-вологісного режиму (дотримання певної температури при провітрюванні, 
в спекотні дні провітрювання не рекомендується через загрозу утворення кон-
денсату, що сприяє перезволоженню приповерхневих шарів цегли і подальшої 
її деструкції; регулювання вентиляції (в спекотні дні зачиняти, в прохолодні – 
відкривати); морозне висушування внутрішнього об’єму; теплоізоляція та гід-
роізоляція конструкцій підземних споруд зовні, в т.ч. і благоустрій денної по-
верхні. Однак, враховуючи фактори, що впливають на мікроклімат кожного 
окремого об’єкту, підхід до кожної споруди повинен бути індивідуальним. 

Загалом, необхідними заходами для збереження підземних споруд, як 
об’єктів культурної спадщини, є: достатньо обґрунтований (системний) підхід 
до прийняття проектних рішень при проведенні ремонтно-реставраційних робіт 
з врахуванням історичних даних, відповідності поставленим завданням власти-
востей сучасних будівельних матеріалів; комплексний (відповідальний та зва-
жений) підхід до проведення будь-яких земляних та будівельних робіт (в т.ч. 
ремонтно-реставраційних на інших об’єктах, інженерних, по благоустрою тери-
торії), які проводяться на денній поверхні над плямою забудови підземної спо-
руди або в безпосередній близькості від неї; підтримка умов експлуатації 
денної поверхні з метою уникнення впливу зосереджених замокань конструкцій 
підземних споруд (вертикальне планування, водовідведення, вчасне прибиран-
ня снігу тощо); підтримання умов оптимального температурно-вологісного ре-
жиму в підземних спорудах; мінімізація навантажень, особливо від руху 
транспорту, на денній поверхні над плямами забудови підземних споруд. 

Підсумовуючи сказане, слід відзначити, що проблема збереження підзем-
них комплексів є не тільки практичною, а й теоретичною. На сьогодні не існує 
методів, методик, правил та норм, будь-яких методичних та регуляторних до-
кументів з питань їх дослідження та збереження. Застосування затверджених 
нормативних документів не завжди є прийнятним у відношенні до підземних 
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комплексів, тобто, заходи, направлені на їх збереження мають розроблятись і 
виконуватись не завжди згідно з нормативними документами. Розробка проект-
ної документації на реставрацію та інженерний захист території може відходи-
ти від загальних вимог, тобто передбачається розробка компенсаційних заходів, 
які розробляються індивідуально, а не нормовано, під кожен конкретний об’єкт. 

Наш досвід показує, що оптимальні умови збереження підземних ком-
плексів – це, насамперед, безпечна експлуатація навколишньої території, дот-
римання (створення) певних мікрокліматичних умов, «грамотне» виконання 
ремонтно-реставраційних робіт (головний постулат – не нашкодити), при цьому 
основним компонентом дотримання умов має бути синтетичний комплексний 
моніторинг. 
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Нормативно-правове регулювання режиму зберігання  
музейних цінностей 

 
Музейні предмети з впливом часу, як і всі інші предмети матеріального 

світу, схильні до руйнування, що є цілком природним явищем, але цьому мож-
ливо якоюсь мірою запобігти шляхом здійснення певних заходів, спрямованих 
на забезпечення кращих умов для їх зберігання та експлуатації. Тому призупи-
нення процесів старіння та руйнації і по можливості їх припинення є завданням 
такого напрямку музейної роботи, як зберігання музейних фондів.  

Музейна діяльність в Україні здійснюється на підставі нормативно-
правових актів та інших документів (договорів, стандартів тощо). Нормативно-
правовий акт – це письмовий документ, який приймається уповноваженим ор-
ганом держави і встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує певну норму 
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права. Ці акти знаходяться між собою в ієрархічній підпорядкованості, яка і 
визначає юридичну силу документа. До нормативно-правових актів належать 
закони і підзаконні акти (укази і розпорядження глави держави, постанови уря-
ду [1, с.192], зареєстровані в Міністерстві юстиції України нормативно-правові 
акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інші). 

В Україні з 1992 року Постановою Кабінету міністрів України № 731 від 
28 грудня 1992 року «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» [2] 
запроваджена державна реєстрація нормативно-правових актів, а з 1996 року, 
Постановою Кабінету Міністрів України № 1504 від 11 грудня 1996 року «Про 
запровадження Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та 
здійснення правової інформатизації України» [3], засновано Єдиний державний 
реєстр нормативно-правових актів. Порядок ведення реєстру та користування 
ним затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 
року №376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру 
нормативно-правових актів та користування ними» [4]. Так, до Реєстру, зокре-
ма, згідно із абзацом другим та третім пункту 6 цієї Постанови включаються: 
«нормативно-правові акти, видані починаючи з дня прийняття Акта проголо-
шення незалежності України (24 серпня 1991 р.), – чинні, опубліковані та 
неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України, по-
станови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, 
декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України», «зареєстровані 
в Мінюсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади», «а також міжнародні договори України»; «нормативно-
правові акти, видані до прийняття Акта проголошення незалежності України 
(24 серпня 1991 р.), що не втратили чинності та не суперечать законодавству 
України». Не підлягають включенню до Реєстру, відповідно до абзацу першого 
та сьомого пункту 7, «акти, які не містять правових норм, зокрема, про за-
твердження стандартів, технічних умов, будівельних норм і правил, іншої нор-
мативно-технічної документації, тарифно-кваліфікаційних довідників та форм 
звітності».  

Із вказаного вище переліку нормативно-правових актів, що діють в 
Україні, пріоритет надається нормам міжнародного права. Так, відповідно до 
статті 9 Основного Закону нашої держави – Конституції України [5, c.4], «чинні 
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодавства України». Згідно із статтею 
19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року 
№1906 [6], «чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і 
застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодав-
ства». «Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в уста-
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новленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 
відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного 
договору».  

До новітніх часів питання культурної спадщини були винятково сферою 
внутрішньо-правової діяльності держав. Перша міжнародна міждержавна 
організація Ліга Націй, була створена державами-переможницями у Першій 
світовій війні з метою розвитку співробітництва, досягнення миру і безпеки між 
народами на Парижській мирній конференції в 1919-1920 роках [7, с.3].  

Сьогодні найпоширенішою формою міжнародних політичних переговорів 
є міжнародні конференції та форуми (зустрічі). Вони, як правило, скликаються 
на рівні глав держав або урядів, на рівні міністрів і урядових делегацій. У 1899 і 
1907 роках відбулися Гаазькі мирні конференції, окремі рішення яких діють і 
донині. Зокрема, Гаазька конвенція 1907 року рекомендувала використовувати 
переговори, як ефективний спосіб мирного врегулювання [7, с.4] Своє сучасне 
юридичне оформлення і закріплення практика переговорів знайшла у Статуті 
ООН, де у статті 33 наголошується, що «Сторони, які беруть участь у будь-
якому спорі, провадження якого могло б загрожувати підтримці міжнародного 
миру і безпеки, повинні перш за все намагатись розв’язати спір шляхом 
переговорів, обслідування, посередництва, примирення, арбітражу, судового 
розбору, звернення до регіональних органів чи угод, або іншими мирними засо-
бами на свій розсуд [7, с.4]». 

Першим в історії міжнародним договором щодо захисту культурної 
спадщини став так званий Пакт Реріха (The Roerich Pakt), відомий ще як Червоний 
Хрест Культури, проект якого був розроблений та опублікований 1929 року, ху-
дожником, письменником, ученим і громадським діячем М. Реріхом [7, с.4]. На 
підтримку Пакту виступили глави урядів, представники вищого духовенства і 
громадськості.  

15 квітня 1935 року у Вашингтоні було підписано міжнародний договір 
«Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам’яток (Treaty in 
the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments). 
Прийняті Лігою Націй рішення носили декларативний характер і не мали ре-
ального впливу на ситуацію, тому формально Ліга Націй припинила свою 
діяльність у 1946 році. Натомість 24 жовтня 1945 року на конференції у Сан-
Франциско було засновано Організацію Об’єднаних Націй (ООН), на підставі 
Хартії Об’єднаних Націй. Однією з найбільш відомих установ ООН є 
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО 
(англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
– спеціалізована установа ООН, створена у 1946 році, яка ініціює і координує 
міжнародну співпрацю в галузі освіти, науки й культури (Україна є членом 
ЮНЕСКО з 1954 року). З ініціативи ЮНЕСКО у 1954 році була скликана 
міжурядова конференція в Гаазі, яка 14 травня прийняла «Конвенцію про за-
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хист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту», у преамбулі до 
якої зазначено, що при її ухваленні керувались принципами захисту культурних 
цінностей, встановленими Гаазькими конвенціями 1899 та 1907 років та Ва-
шингтонським пактом (Пактом Реріха) 1935 року. 

Україна послідовно приєдналася до основних конвенцій ООН та 
ЮНЕСКО, що стосуються культурної спадщини, серед яких, наприклад, 
«Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному вве-
зенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності», прийнята 
на 16-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 14 листопада 1970 року, 
ратифікована із заявою Указом Президії Верховної Ради УРСР № 5396-ХІ від 
10 лютого 1988 року[8], і «Конвенція про охорону всесвітньої культурної та 
природної спадщини» від 23 листопада 1972 року, прийнята на 17-й сесії 
Генеральної конференції ЮНЕСКО та ратифікована Указом Президії Верховної 
Ради УРСР № 6673-ХІ від 04 жовтня 1988 року[9]. Цей міжнародний документ 
покликав до життя низку міжнародних інструментів, серед яких провідна роль 
належить міжурядовому Комітетові з охорони культурної та природної спад-
щини (Комітет всесвітньої спадщини), створеному при ЮНЕСКО з метою 
координації міжнародного співробітництва і допомоги державам-членам цієї 
Конвенції у збереженні і популяризації культурної та природної спадщини. 
Комітет всесвітньої спадщини формує, зокрема, Список всесвітньої культурної 
спадщини, що включає пам’ятки з різних країн світу, цінність яких зумовлює 
захист усім людством. Заснований одночасно з Комітетом Фонд всесвітньої 
спадщини надає фінансову допомогу на реалізацію міжнародних 
пам’яткоохоронних заходів. Для забезпечення діяльності Комітету в ЮНЕСКО 
з 1992 року функціонує Центр всесвітньої спадщини. У 1965 році була заснова-
на всесвітня неурядова організація ІКОМОС (Міжнародна рада з питань 
пам’яток і визначних місць, англ. ICOMOS, International Council on Monuments 
and Sites), покликана сприяти формуванню єдиних принципів, термінології, 
методології і технічних засобів охорони об’єктів нерухомої спадщини, а також 
координувати зусилля щодо їх повсюдного запровадження. Хартії та інші до-
кументи ІКОМОС є детально виписаними конкретними приписами та настано-
вами, спрямованими на допомогу в реалізації на національному рівні положень 
конвенцій та рекомендацій ЮНЕСКО. 

Національне законодавство України про музеї та музейну справу згідно із 
частиною першою статті 4 Закону України «Про музеї та музейну справу» № 
249 від 29 червня 1995 року[10], який введений в дію Постановою Верховної 
Ради України № 250 від 29 червня 1995 року «Про порядок введення в дію За-
кону України «Про музеї та музейну справу»[11], «базується на Конституції 
України і складається з цього закону та інших нормативно-правових актів».  

Так, в Конституції України, у статті 11 передбачено, що «держава сприяє 
консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і 
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культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності всіх корінних народів і національних меншин України»[5, c.5].  

У преамбулі до Закону України «Про культуру» від 14 грудня 2010 року 
№ 2778[12] вказано, що «цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері 
культури, регулює суспільні відносини, пов’язані із створенням, використан-
ням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних 
цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них». Натомість у частині 
2 статті 1 цього Закону щодо використання термінології зазначено, що «термін 
«культурні цінності» застосовується у значенні, визначеному Законом України 
«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»»[13]. Закон 
України «Про музеї та музейну справу», у абзаці четвертому частини першої 
статті 1, також визначає, що «культурні цінності» – це «об'єкти матеріальної та 
духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове зна-
чення і підлягають збереженню, відтворенню, охороні, перелік яких визначе-
но Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей»»[10]. Таким чином, згідно із частиною першою статті 1 Закону 
України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 
вересня 1999 року № 1068[13], культурні цінності – це «об’єкти матеріальної та 
духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове зна-
чення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законо-
давства України, а саме: оригінальні художні твори живопису, графіки та 
скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори деко-
ративно-прикладного і традиційного народного мистецтва тощо».  

У Постанові Кабінету Міністрів України № 1147 від 20 липня 2000 року 
«Про затвердження Положення про Музейний фонд України»[14], із змінами, 
внесеними згідно з Постановами Кабінету міністрів України № 1007 від 03 лис-
топада 2010 року[15] та № 113 від 23 березня 2014 року[16], у абзаці першому 
пункту 36 зазначено, що «контроль за веденням обліку та дотриманням умов 
зберігання музейних предметів державної частини Музейного фонду України 
здійснює Мінкультури». У абзаці другому цього ж пункту вказано, що «вимоги 
щодо організації обліку, зберігання та використання музейних предметів визна-
чаються інструкцією, яка затверджується Міністерством». 

Мінкультури України, Положення про яке затверджене Постановою 
Кабінету Міністрів України № 495 від 3 вересня 2014 року «Про затвердження 
Положення про Міністерство культури України»[17], «є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України». Відповідно до абзацу 48 пункту 3 цього Положення, 
Мінкультури визначає «вимоги до умов зберігання та ведення обліку музейних 
предметів, музейних колекцій; порядок консервації і реставрації музейних 
предметів Музейного фонду України»; згідно із частиною першою пункту 8, «у 
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межах повноважень, передбачених законом, видає накази, здійснює організацію 
і контроль за їх виконанням». 

Так, 21 липня 2016 року Міністерство культури України видало наказ №580 
«Про затвердження інструкції з організації обліку музейних предметів», який 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за 
№1129/29259[18]. Слід зазначити, що норми цього наказу стосуються насамперед 
обліку музейних предметів, натомість щодо такого важливого напрямку музейної 
діяльності як зберігання музейних предметів, то згідно із пунктом 3 наказу, слід 
«вважати такими, що не застосовуються на території України, розділи І-ІІІ, окрім 
абзацу другого пункту 21, пунктів 34-74, додатки 1-20 і 24 «Инструкции по учёту 
и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», 
затвердженої наказом Міністерства культури СРСР від 17 липня 1985 року № 
290». Отже, інші норми Інструкції №290 мають юридичну силу і використовують-
ся музеями у своїй діяльності, зокрема розділ IV, який присвячений режиму 
музейного зберігання. Така, ситуація, безумовно, вимагає якнайшвидшого норма-
тивного врегулювання з урахуванням реалій сучасного світу.  
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Чорна Л.О. 
 

Тарасова гора в контексті становлення екскурсійної діяльності 
в період Української революції (1917 – 1918рр.) 

 
У період української національної революції, зокрема, у 1917-1918 рр. 

важливе значення для становлення державності мало ознайомлення широких 
мас українського народу із його багатим культурним надбанням, що сприяло 
самоусвідомленню українців як самодостатньої, рівноправної з іншими наро-
дами нації. Особливе місце в процесі українізації, поверненню українському 
народу його історичної пам’яті, займав духовний спадок Тараса Шевченка. 
Подорожі до його могили надихали українців боротися за рідну мову, за ту 
Україну, про яку мріяв поет.  

Із настанням весни шанувальники Тараса Шевченка із Києва прибували 
до Канева по Дніпру пароплавом. Організовували поїздки різні спілки, товари-
ства, зокрема, відроджена після царської заборони «Просвіта», а також 
державні установи. Охочих запрошували через повідомлення у пресі, насампе-
ред, у патріотично налаштованій газеті «Нова рада». Так, до прикладу, 6 травня 
1917 р. осередок середніх шкіл української молоді влаштував таку мандрівку до 
Канева на три дні[1, с.1]. 

Уже весною 1917р. активно розпочалася українізація шкільної освіти. В 
різних містах України запрацювали педагогічні курси. Так, Київська повітова 
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земська управа організувала «педагогічно-політичні» курси (з 12 травня по 4 
червня 1917 р. ) для учителів початкових земських і церковно-парафіяльних 
шкіл. Велика увага приділялася ознайомленню вчителів із історичною спадщи-
ною України. В недільні і святкові дні для слухачів проводилися екскурсії по 
музеях, старих церквах та околицях Києва. Примітно, що завершувалося нав-
чання поїздкою на могилу Тараса Шевченка[1,с.1]. 

Організацією подорожей на Тарасову гору займалося і Українське 
культурно-просвітнє товариство «Рух». Запис бажаючих здійснювався у 
Педагогічному музеї. У травні 1917 р. вартість квитка для киян була 7 крб. і 
8 крб. для тих, хто приїздив з провінції, яким у Києві замовлялося помешкання 
для ночівлі. Зважаючи на важкі часи, паломники мусили брати з собою подуш-
ку, ковдру і т.п., а також їжу, бо в місті на цукор, хліб та інші продукти діяла 
карткова система, і дістати щось було дуже важко. Чистий прибуток від прода-
жу квитків йшов на видання книжок для дітей шкільного віку [2, с.3]. 

Подорож до Канева на могилу Тараса Шевченка організовувало і Товари-
ство залізничників-українців Південно-Західних залізниць. Платня за проїзд із 
членів товариства бралась 5 крб, зі сторонніх – 7крб. Запис здійснювався у 
секретаріаті Товариства Управління Південно-Західних залізниць за адресою: 
вул. Театральна 8[3, с.2]. 

Незважаючи на зміну влади і неспокійні часи, люди продовжували 
приїжджати на могилу Тараса Шевченка і в 1918 р. Так, на «зелені свята» таку 
подорож влаштувала для своїх членів культурно-освітня комісія української 
професійної спілки робітників. Запис учасників проводився в помешканні 
«Українського клубу» за адресою: Пушкінська 1, ріг Прорізної[4, с.4]. 

У 1918 р. при Департаменті позашкільної освіти, яким керувала Софія Ру-
сова, запрацював екскурсійний відділ. Він дбав про прийом екскурсантів з 
провінції, знаходив для них помешкання, вказував найзручніший час для їх 
приїзду. Відділ надавав школам, «Просвітам» і різним культурно-просвітнім 
організаціям різну інформацію стосовно влаштування екскурсій. Розташовував-
ся в приміщенні Міністерства народної освіти на Бібіковському бульварі (нині 
– Бульвар Шевченка)[5, с.2.]. 

У Києві ще з 1917 р. в різних районах міста активно працювали відділи 
«Просвіти», які проводили Шевченківські вечори, навіть засновували нові 
українські школи. Вони підтримували Міністерство освіти, яке намагалося прово-
дити українізацію в освітній галузі, однак зустрічало значний опір, зокрема, у 
русифікованому Києві. В свою чергу, Міністерство надавало допомогу у діяльності 
«Просвіт». Так, зокрема, Українське товариство на Куренівці – Пріорці, Рада това-
риства «Просвіти» 18 квітня 1918р. звернулися до Позашкільного відділу 
Міністерства Народної Освіти з проханням оплатити подорож пароплавом до моги-
ли Т. Г. Шевченка (300 місць) та на Дніпрові пороги (60 місць). Як свідчать архівні 
документи, така допомога була надана на початку червня[6, арк.1]. 
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Особливо активною була українська громада міста Баришполе (нині 
Бориспіль) на Переяславщині. Тут зусиллями «Просвіти» відкрили українську 
гімназію, учні якої на початку червня 1918 р. здійснили тривалу екскурсію до 
Києва і на могилу Шевченка. 1 червня вони побували у Національному музеї 
Києва, а ввечері – в Національному театрі на комедії Карпенка-Карого «Чума-
ки». Відвідини театру і музею для дітей були безкоштовні.  

На другий день подорожні рушили до Канева. Ще в Києві вони «звертали 
увагу публіки українським вбранням та українською мовою». Ще більше 
зацікавились екскурсантами на пароплаві, коли ті почали співати українських 
пісень. В повідомленні про цю поїздку підкреслювалося значення такого при-
кладу: «Одначе дивно, що під впливом прослуханих пісень, розмови 
екскурсантів українською мовою, і деякі з пасажирів, що перед тим балакали 
московською мовою, потроху почали в своїх балачках переходити на 
вкраїнську мову». Припливши до Канева, подорожні перш за все пішли вклони-
тись могилі генія України: співали «Заповіт», «Ще не вмерла Україна». Дирек-
тор гімназії М.Г. Дем’яновський розповів учням про останні дні життя Тараса 
Шевченка і його похорон[7, с.4]. 

У 1918р. продовжив влаштовувати традиційні подорожі на Тарасову гору 
Український клуб. Запис проводився у конторі клубу за адресою вул. 
Пушкінська 1. Пароплав відходив о 6 год. вечора в суботу і повертався назад у 
вівторок о 7 год. ранку. Плата за проїзд встановлювалася для членів клубу та 
учнів – 25 крб., для гостей – 30 крб.[8, с.2]. Як бачимо, у 1918 р. вартість 
проїздки до Канева збільшилася втричі, однак це не призупинило потік 
відвідувачів на Тарасову гору. 

Міністерством освіти за державні кошти організовувало поїздки до могили 
Тараса Шевченка слухачам курсів для вчителів середніх та вищих початкових шкіл 
та позашкільної освіти. Одна з таких подорожей відбулася 12 – 14 липня 1918 р. 
Для педагогів виділили окремий пароплав. Поїздка передбачала не лише 
відвідини могили Шевченка, але й ознайомлення із тими пам’ятками історії 
України, які траплялися на шляху екскурсантів. Так, лектор Г.Я. Стеллецький 
на пароплаві розповідав про історичні події, які відбувалися на берегах Дніпра 
впродовж усієї історії України. Пізніше він провів екскурсію на Княжу гору по-
близу Канева, де до ХІІІ ст. було літописне місто «Родня». Науковець розповів 
про археологічні дослідження цього місця (у 1877 р. – проф. Д.Я. Самоквасовим, а 
із 1891 р. – М.Ф. Біляшівським).   

У Каневі педагоги оглянули Успенський собор ХІІ ст. та будівлю 
колишньої базиліанської школи, біля якої знаходилася надгробна плита із напи-
сом «Тетеря» (зрозуміло, що вона не стосувалася правобережного гетьмана 
Павла Тетері /1620-1671/, який помер у турецькому місті Едірне), однак 
свідчила про якесь козацьке поховання. Інспектор школи пообіцяв наступного 
ж дня перенести плиту до шкільного музею. Судячи з цього, музей мав 
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історико-краєзнавче спрямування. На жаль, більш детальна інформація про 
нього невідома.  

Завершальним акордом подорожі стало відвідування могили Тараса Шев-
ченка. На могилу поклали вінок з живих квітів, співали «Заповіт», «Ще не 
вмерла Україна» та інші пісні[9, с.3]. 

Як правило, екскурсійним групам, організованим державними установа-
ми, надавались кваліфіковані спеціалісти. Так, у липні 1918р. 300 педагогів 
Смілянських учительських курсів супроводжував інструктор шкільної освіти 
Черкаського повіту, член Санкт-Петербурзького Археологічного інституту ар-
хеолог і філолог Микола Михайлович Ваврисевич, який, зокрема, був і 
керівником курсів[10, с.4]. Крім відвідин могили Тараса Шевченка, М.М. Вав-
рисевич, з дозволу Відділу охорони пам’яток старовини Міністерства освіти, 
провів зі слухачами археологічні розкопки в районі Райгород-Березняки Чер-
каського повіту та в околицях Канева[11, арк.13]. 

Позашкільний відділ Міністерства освіти Української Держави надавав 
вагомого значення організації екскурсій для огляду визначних історичних місць 
України. 8 листопада 1918 р. в Києві запрацювали Історично-екскурсійні курси 
для підготовки кадрів для екскурсійної роботи. Викладачами запросили 
відомих науковців: проф. Ернст вів курс про будівництво й архітектуру; в 
приміщенні архіву Університету Св. Володимира проф. Каманін читав лекції з 
палеографії; д. Прокопович – по історії Києва; д. Перфецький – видатні й 
історичні місця на Вкраїні. Запис слухачів здійснювався в реальній школі на 
Михайлівській площі, платня за трьохтижневий курс була 25 крб., із студентів – 
15 крб. [12, с.4]. 

Таким чином, на прикладі відвідин Тарасової гори, прослідковується, 
як у 1917-1918 рр. розрізнені екскурсійні поїздки поступово набувають 
організованого вигляду, підтримуються на державному рівні, поступово фор-
муючи систему екскурсійного руху. 
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Шульц І. В. 
 

До питання атрибуції ікони 1845 р.  
із зібрання Національного Києво-Печерського заповідника 

 

 
 
В колекції іконопису Національного Києво-Печерського заповідника збе-

рігається цікава пам’ятка ХІХ ст., яка відноситься до рідкісних зразків сімейних 
ікон. Це ікона «Вибрані святі» 1845р. (КПЛ-Ж-1389; дерево, олія; 65x53 см). 
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Місце походження пам’ятки не відоме. За музейною документацією, вона на-
дійшла до збірки Заповідника у 1948 р. з Музею українського образотворчого 
мистецтва. З 1997 по 2004 рр. ікона знаходилася на реставрації в Національній 
академії образотворчого мистецтва та архітектури.  

Пам’ятка має точну дату створення. Внизу ікони на чорній смузі напис: 
«Приношєніє родителямъ отъ дєтєй// Іюля 8го дня 1845го. Въ память Іюля 8го 
1795го». Текст напису свідчить про конкретні обставини у житті родини, які по-
служили приводом для створення ікони. Ікону замовили діти в подарунок бать-
кам з нагоди 50-річчя подружнього життя – на «золоте весілля».  

Художник – автор ікони творчо підійшов до виконання замовлення. Він 
знайшов неординарне мистецьке рішення для розкриття теми, вдало поєднавши 
прийоми академічного живопису з традиціями іконопису. 

На пам’ятці, притаманною іконопису мовою, представлено літопис вели-
кої родини. В центральній частині композиції зображено 16 святих, які стоять 
на хмарах в молитвенному предстоянні Ісусу Христу. Ліворуч від центру – 
чоловіки: прп. Симеон Юродивий, великомученик Іоанн Сочавський, 
свт. Миколай Чудотворець, олександрійський архієпископ Петро, св. Іоанн 
Предтеча, рівноапостольний цар Костянтин, свт. київський митрополит Михаїл, 
св. Симеон Богоприїмець, апостол Павло, єрусалимський єпископ Олександр, 
св. великомученик Георгій. 

Праворуч від центру представлені святі жінки: св. Анна Пророчиця, вели-
комучениця Варвара, рівноапостольна цариця Олена, мучениця Віра, велико-
мучениця Катерина.  

На патронально – сімейний характер ікони вказує склад святих – серед 
них є як найбільше вшановані, так і менше популярні. Це свідчить, що на іконі 
представлені образи небесних покровителів членів родини. Варто зазначити, що 
на сімейних іконах було прийнято зображати святих тезоіменних тільки живим 
членам родини. [1; 81] 

Батьків звали Семен та Анна, постаті їх патронів – прп. Симеона Юроди-
вого та Анни Пророчиці розміщені майже в центрі ікони. Над їхніми головами 
зображена невелика ікона Казанської Богородиці, день явлення якої святкується 
8 липня (за старим стилем). Саме 8 липня 1795 року, як сповіщається в написі 
на іконі, подружжя взяло шлюб. Вінчалися вони в церкві, що зображена в ниж-
ній частині ікони на тлі краєвиду. Від церкви веде умовна доріжка до будинку, 
в якому вони жили. Родина була заможною – будинок двоповерховий цегляний, 
з високим парканом. З часом у подружжя народилися діти. Ймовірно, дітей бу-
ло вісім, тому що поруч з будинком намальовано два високих дерева, що сим-
волізують батьків, навколо яких вісім дерев меншого розміру. 

З плином часу родина поповнювалася, народжувалися онуки й деякі із 
представлених святих ставали тезоіменними заступниками новим членам вели-
кої родини. Тому окремі святі тримають в руках сувої з написами: на сувої Си-
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меона Богоприїмця написано – збережи Господи Симеона та Симеона; у проро-
чиці Анни – збережи Господи Анну матір і Анну доньку; на сувої св. Олени – 
збережи Господи Олену і Олену; у великомучениці Катерини написано збережи 
Господи Катерину і Катерин младенців.  

Можливо, одній із жінок по імені Олена в чомусь допомогла молитва 
лаврським святиням, тому св. Олена тримає ікону «Успіня Богородиці» – чудо-
творний образ Києво-Печерської лаври. 

Прикметно, що церква та будинок зображені на іконі досить реалістично, 
мають багато характерних рис та конкретних деталей. Зокрема, форма куполу, 
малюнок фронтону, кількість та розташування вікон і пілястр на фасаді – в ар-
хітектурі церкви; п’ять вікон на фасаді двоповерхового будинку з рустованим 
першим поверхом, стіни жовтого кольору з білими архітектурними елементами, 
зелений дах з ринвами для стоку води, водостічні труби.  

Це допомогло з’ясувати локацію будівель, а також визначити їх. На іконі 
представлена церква Успіня Богородиці, яка знаходилася на київському Подолі 
й мала такий вигляд після перебудови у 1840-х рр. [2; 23-24]. Соборна Успен-
ська церква (Пирогощі) відігравала важливу роль у житті київського міщанства 
від коли у Києві було введено «магдебурзьке право». До парафії соборної церк-
ви належали найвпливовіші та найзаможніші міщани, серед них – Лакерди, 
Григоровичі-Барські, Балабухи. [3; 603] 

Іконографічна формула ікони – склад святих, зображення церкви Успіня 
на Подолі та заможної садиби, архітектура якої схожа з подільськими будівля-
ми І половини ХІХ ст. – дозволяє припустити, що ікона «Вибрані святі» 1845 р. 
належала родині знаних київських кондитерів Балабух. 

Саме до «золотого весілля» глави родини Семена Балабухи та його дру-
жини Ганни й була створена ця ікона. Семен Балабуха (1771-1853) спеціалізу-
вався на виготовленні знаменитого київського сухого варення з 1790 – х рр., 
згодом добившись монопольного права на його виготовлення. [4; 138].  

Збереглися відомості про те, що коштом «київського громадянина Семена 
Балабухи та дружини його Ганни у 1838 р. були позолочені вінці до срібної ша-
ти» храмової ікони св. Бориса і Гліба у давній церкві присвяченій цим святим у 
Вишгороді. Про це свідчив напис на цій шаті, виготовленій відомим київським 
майстром Іваном Атаназевичем у 1808 р. [5; 78].  

Родина київських купців Балабух володіла кількома будинками на Подо-
лі. Один з них був збудований на початку ХІХ ст. в родинній садибі на перехре-
сті сучасних вулиць Спаської та Костянтинівської, ще один знаходився на 
перехресті Спаської та Межигірської.[6; 199 – 200]. Ймовірно, що саме другий 
будинок, який у 1836 р. був перебудований відомим київським архітектором 
Станзані, й зображений на сімейній іконі з музейної колекції. 

У подружжя Балабух було 15 дітей – 8 синів та 7 дочок. Зображені на іко-
ні дерева символізують 8 синів як продовжувачів роду та батьківської справи. 
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Сини – Микола (1800 – 1887) та молодший за нього на 18 років Олександр 
(1818 – 1888) теж стали кондитерами. Вони, як і батько, прославилися своїми 
солодощами, мали магазини не тільки на Подолі та Хрещатику, а й у Санкт – 
Петербурзі. Відомо, що син Петро навчався на філологічному відділені Харків-
ського університету, у 1827 р. допитувався у справі розповсюдження віршів де-
кабриста Кіндрата Рилєєва. [4; 138 – 139]. 

Семен Балабуха обирався київським бургомістром, був членом квартир-
ної комісії, а його син Микола обирався київським міським головою. В залі за-
сідань міської думи у 1904 р. були встановлені портрети Семена та Миколи 
Балабух на знак особливої пошани до їх діяльності на цих посадах.[4; 139]. 

Вірогідно, що за ініціативи й на замовлення саме Миколи Балабухи, була 
створена ікона з такою продуманою й цікавою іконографічною програмою, яка 
розповідає про історію родини. Автором ікони міг бути один з іконописців з 
київського Подолу. 

Безсумнівно, у великій родині Балабух з повагою й любов’ю відносилися до 
батьків, шанували сімейні традиції, доказом чого є спеціально замовлена до свята 
ікона «Вибрані святі» 1845 р., яка нині зберігається у колекції Заповідника. 
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Поточні ремонти й моніторинг стану  

архітектурних пам’яток Києво-Печерської лаври у 1920–1930-х рр. 
(за матеріалами Наукового архіву Інституту археології  

НАН України) 
 
Історія музейництва й пам’яткоохоронної справи 1920–1930-х рр. на теренах 

Києво-Печерської лаври тісно переплетена з історію академічних інституцій 
України. Представники ВУАН долучилися до генерування й реалізації ідеї «му-
зейного городка», досліджували об’єкти рухомої й нерухомої культурної спадщи-
ни, втілювали експозиційно-виставкові проекти, проводили реставраційні роботи 
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й упорядкування території тощо. До висвітлення різних аспектів, персональних й 
інституціональних, академічної складової у діяльності музейних установ на 
території Києво-Печерської лаври неодноразово зверталися у своїх студіях 
С. І. Білокінь, О. І. Бонь, А. Д. Грішин, Л. А. Іващук, Р. І. Качан, В. А. Колеснікова, 
Г. В. Полюшко, Т. Р. Тимченко, А. М. Чередниченко та ін., утім розпорошеність і 
різноплановість документальних джерел актуалізують залучення до наукового 
обігу маловідомих матеріалів, зокрема, з фонду, що відклався в наслідок 
діяльності структурної одиниці ВУАН – Всеукраїнського археологічного 
комітету. Ця інформативна в контексті вивчення історії гуманітаристики України 
колекція документів, яка зберігається у Науковому архіві Інституту археології 
НАН України, серед іншого містить матеріали про поточні ремонти та стан 
приміщень на території Києво-Печерської лаври, а також про заходи, що до них 
вдавалося інтелектуальне співтовариство задля припинення незаконної забудови й 
руйнування пам’яток архітектури. 

У вересні 1922 р. друкарню Києво-Печерської лаври було остаточно пе-
редано у підпорядкування ВУАН, яка відповідно до договору від 8 червня 
1923 р. експлуатувала цю типографію спільно з Державним видавництвом 
України [1]. 6 квітня 1926 р. відбувся огляд будівлі «колишньої Лаврської 
типографії», зафіксований відповідним актом. Підставою для обстеження стала 
заява інженера А. В. Кобелева, який з 4 січня 1926 р. здійснював ремонтні ро-
боти в приміщенні, він зафіксував появу нових тріщин у стінах і склепіннях та 
продовження осування фундаментів. 6 квітня комісія оглянула шурфи між 
контрфорсами, відкриті фундаменти підвального поверху, тріщину «в башті, 
що виходить фасадом на Дніпро», водогін «до умивальників», «басейн» перед 
типографією; стан будівлі визнали таким, що не становить загрози; вирішили 
встановити й здійснювати нагляд за маяками; додатково дослідити стан 
фундаментів шурфуванням, проводити постійний моніторинг будівлі з огляду 
на складну конструкцію, «склепіння великих прольотів, навантажені 
типографічними станками і великою кількістю паперу, струси від роботи ма-
шин, а також невизначену глибину фундаментів невідомої конструкції, що 
сховані в землі»; запропонували власнику будівлі ВУАН і орендатору ДВУ за-
мовити укладання креслень типографії [2, арк. 28-28зв.]. 

Навесні–влітку 1926 р. кілька спроб розібрати та будувати нові 
приміщення в Лаврі та неподалік неї зробив житлово-будівельний кооператив 
«Кожевник». У травні–червня представники кооперативу намагалися отримати 
дозвіл на розборку будинку колишньої солдатської гауптвахти та на 
будівництво/відбудову двоповерхового будинку військових склепів перед Лав-
рою. Натомість ВУАК наголошував на неприпустимості відведення «зазначе-
ного ґрунту під будь-яку забудову», а на думку Краєвої інспектури охорони 
пам’яток матеріальної культури, «з огляду на видатне історичне значення 
ґрунту й художню цілість всього околишнього комплексу будівель, можна було 



 335

погодитись на розбірання будинку кол. салдацької гаубвахти лише при умові 
знесення стін й другої, казарменного типу незграбної будови … й розбивки на 
цім місці невеликого сквера з низькими рослинами». Проте всупереч заборонам 
«Кожевник» розібрав будинок колишньої солдатської гауптвахти й розпочав 
будівництво, тоді як наукова спільнота продовжувала клопотатися перед влад-
ними органами про відповідні розпорядження-заборони: «не робити ніяких зе-
мельних робіт без дозволу й догляду представника від Інспектури чи ВУАКа», 
не порушувати цілісність фортифікаційного валу, відбудовувати новий корпус 
відповідно до проекту, розглянутого й затвердженого Інспектурою, «аби 
зовнішнім своїм виглядом вона не псувала комплексу історичних будівель ХІІ–
ХVIII ст.» [3, арк. 39-39зв.]. У липні 1926 р. представники кооперативу «Ко-
жевник» звернулися до ВУАК для отримання дозволу на розборку Порохового 
льоху: «на территории Лавры против экономических ворот и вновь восстанав-
ливаемого нами здания имеется старый пороховой погреб, который в настоящее 
время является рассадником бандитизма и служит круглый год ночлегом разному 
темному и преступному элементу, что является явной угрозой имуществу, а мо-
жет быть и жизни, не только населению лавры по ее окрестности, но и имуществу 
лаврского музея, представляющего большую археологическую ценность… про-
сим сообщить нам ваше согласие и мнение о возможности разборки порохового 
погреба» [3, арк. 36]. Однак 26 липня ВУАК «цілковито заборонив розборку», ад-
же Пороховий льох «є одною з дуже цікавих архітектурних збудовань перших 
десятиліттів минулого віку», побудований за проектом Данила де Боскета, має й 
історичну цінність, оскільки «військове міністерство вело довгу й уперту боротьбу 
з Лаврою за право збудувати пороховий погреб у безпосередній близості з вий-
нятково-цінними пам’ятниками архітектури» [3, арк. 37]. 

З 1929 р. розпочалася підготовка виставки «досягнень української 
археології за 10 років радянської влади» та створення Археологічного музею 
ВУАН, що мали розташуватися на території ВМГ (корпус № 7) [4, с. 169]. Для 
реалізації проектів ВУАК ініціював проведення ремонтів та пристосування 
приміщення. 12 липня 1930 р. зробили запит щодо встановлення нової варистої 
печі з плитою у кімнаті опрятника-охоронця виставки Н. С. Горовенка [5, 
арк. 12]. Наприкінці липня того ж року Комісія з організації Археологічного 
музею ВУАН детально оглянула обидва поверхи корпусу № 7 та затвердила 
попередні постанови щодо ремонту будинку: планувалося одночасно розпочати 
інтер’єрні й екстер’єрні роботи, відремонтувати цоколь, поправити тинькуван-
ня і побілити стіни, пофарбувати вікна, двері, ринви і дах, полагодити обидва 
«зонти, що біля дверей будинку, з боку великої Лаврської церкви», встановити 
нові вхідні (головні) двері музею; на першому поверсі: забезпечити приміщення 
водогоном, вмонтувати «замуровану комору із залізними незгоряємими двери-
ма для цінностей», «в камері під сходами збільшити тамбур до закінчення ар-
ки»; на другому поверсі: вирівняти підлогу, перекласти паркет у виставкових 
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залах, з’єднати кілька кімнат та встановити/демонтувати перегородки, закрити 
вихід на горище зі сходів, «який перенести на хід з боку економічної брами», 
встановити грубу, пофарбувати стіни експозиційних зал «в охристі ясні тони»; 
сполучити внутрішнім проходом перший і другий поверхи, встановити грати на 
всіх вікнах, улаштувати вентиляцію, у п’ятилітній перспективі встановити па-
рове опалення; упорядкувати садок біля корпусу тощо [6, арк. 13-14]. 

Документи НА ІА НАН України, передовсім фонду ВУАК, мають значний 
інформаційний потенціал щодо вивчення різних аспектів пам’яткоохоронної й 
господарської діяльності музейних і академічних інституцій на теренах Києво-
Печерської лаври протягом 1920–30-х рр., висвітлюють питання регулювання забу-
дови історичного ландшафту, моніторинг стану архітектурних пам’яток, здійснення 
ремонтів/пристосування приміщень до потреб інституцій-власників, упорядкування 
території тощо. Деталізувати ці площини історії дозволить подальше виявлення, 
вивчення й введення до наукового обігу господарсько-адміністративної обіжної 
документації структурних одиниць ВУАН. 

 
Література 

1. Старовойт С. В. Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918–
1933 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. – К., 2003. – 19 с. 

2. НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 76. 
3. НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 81. 
4. Яненко А. Історія музейної археології УСРР (1919–1934). – К. : Національний 

Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2016. – 368 с. 
5. НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 51. 
6. НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 356. 

 
Янченко В.В. 

 
Парк «Київська Русь» – сучасний музейний комплекс 

 
Проект Парк «Київська Русь» (далі – ПКР) розпочався наприкінці 

2005 року і реалізується як відбудова давньоруського київського дитинця 
(«міста Володимира») в його історичних розмірах та в історичній забудові. ПКР 
створює образний комплексний фрагмент історичної реальності в максимально 
зручному для цього місці, поблизу сучасного урбанізованого середовища.  

В планових проектах ПКР багато уваги приділялось експериментальному 
моделюванню процесів давньоруського будівництва, виробництва та промислів. 
Подібні роботи були би неможливими без співробітництва з фахівцями з 
експериментальної археології, науковими співробітниками Інституту археології 
НАН України, які вже давно займаються даною проблематикою [2; 3]. Через 
обмеженість бази письмових та картографічних джерел, саме археологічні 
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матеріали стали основою для історичної реконструкції дитинця давньоруського 
Києва [6] . Цих джерел достатньо багато (порівняно з пам'ятками інших давньо-
руських міст), а інформація, яку вони містять, стосується різних проблем 
середньовічної історії «міста Володимира». З одного боку, відбувається їх 
постійне кількісне накопичення, з іншого – існує можливість перегляду вже 
відомих матеріалів завдяки методичним новаціям. 

Спираючись на практично двохсотрічні археологічні дослідження 
київського дитинця, нам вдалося повністю відобразити давню планувальну 
структуру, включаючи вуличну мережу з точною локалізацією вулиць і площ 
[7]. Створено «Передгороддя» з в’ їзною брамою, оборонною стіною, ристали-
щем, княжою палатою, станом кочівників, табором вікінгів, садибами киян 
X–XI століть та іншими музейними об’єктами.  

На сьогоднішній день можна з упевненістю стверджувати, що ПКР від 
сміливого проекту по відтворенню давньоруської столиці виріс до потужного 
наукового центру, який займається широким спектром проблем, пов’язаних з 
середньовічною історією, археологією та музеєзнавством. Підтвердженням цьо-
го статусу може бути те, що кілька київських вузів вже проводять лекції по 
тематиці Київської Русі на території Парку [4].  

На території комплексу власними зусиллями створено кілька музеїв, які 
висвітлюють різні аспекти побуту Київської Русі.  

Музей зодчества. Дерево – природній будівельний матеріал, який людст-
во використовує протягом всієї своєї історії. І попри поступ технологій його 
обробки, частина інструментів та технологічних рішень залишаються 
незмінними вже протягом століть. Тож музей зодчества, на наш погляд, вдало 
пов’язує період Київської Русі з добою Модерну й сьогоденням. Музей 
представляє основні три експозиційні напрямки: 

- інструменти з обробки дерева. За археологічними даними, основні 
види деревообробних інструментів та їх асортимент оформились у Х – ХІ ст. і 
залишались в принципі незмінними до XVIII ст. В експозиції представлені 
інструменти, які можна вважати репліками давньоруських аналогів, їх 
ідентичність доведена археологічними артефактами. В основі порівняльного 
аналізу лежать розробки В. Харламова [5].  

- археологічні артефакти. Вже багато років ми співпрацюємо з 
інститутом археології НАН України і нашими науковими консультантами в 
різний час були відомі київські археологи К. Гупало, Г. Івакін, С. Тараненко. 
Тісні зв’язки ми підтримуємо з Центром археології Києва ІА НАНУ. Його ди-
ректор М. Сагайдак допоміг наповнити наш музей фрагментами дерев’яних 
конструкцій, які в свій час були відібрані для дендрохронологічного аналізу. 
Після отримання наукометричних результатів фрагменти конструкцій змогли 
отримати нове життя в нашій експозиції;  

- макети-реконструкції окремих узлів давньоруського зрубу. В основу 
третього напрямку експозиції нашого музею лягли макети фрагментів 
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конструкції давньоруського житла. В основі їх виконання лежать новітні 
історико-археологічні данні поєднанні з сучасним виконанням майстрів парку. 

Унікальність музею в тому, що в ньому представлені справжні артефакти, 
репліки давніх інструментів, наукові наглядні реконструкції. Крім представлення 
самих речей, в музеї розміщені інформаційні стенди – підтримка та допомога для 
відвідувача для кращого розуміння контексту функціонування експонату.  

Музей музичних інструментів. Серед експонатів представлені діючі 
репліки музичних інструментів доби Київської Русі [1] (трещітка пластинчаста, 
сопілки, ріжки, гудки, гуслі), середньовічної Європи (дудка, мандоліна, варга-
ни, волинка, шведська волинка сакпіпа, білоруська жалійка, сурми, смичкова 
ліра), Середньовічна Євразія представлена колекцією бубнів. 

Музей історичного костюма. У музеї представлені реконструкції одягу 
киян IX-XI ст. з різних соціальних прошарків, а також мешканців Києва сканди-
навського походження. Особливий інтерес можуть представляти реконструкції 
військового спорядження, що охоплюють широкий хронологічний та етнічний 
спектр: скіфського лучника, грецького гопліта, римського легіонера, давньорусь-
кого дружинника IX-XI та XIII ст., вікінга, монгольського та половецького 
воїнів XIII ст., лицарські обладунки XV ст. 

Ми впевнені, що музейний комплекс під відкритим небом – ПКР стане 
улюбленим місцем не тільки для прихильників заміського відпочинку на фестивалях 
та військової історичної реконструкції, а й для тих хто хоче знати та вивчати історію 
Київської Русі, України та Києва в класах, аудіторіях та бібліотеках, а безпосередньо 
в відтвореному середньовічному місті. Існуючі та майбутні музеї Парка «Київська 
Русь» стануть вірними провідниками на цьому шляху. 
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Якубець А.В. 
 

Телебачення як новітній чинник  
повсякдення жителів Радянської України у 1950–1960-х рр. 

(на прикладі експонатів Національного музею історії України  
та за публікаціями журналу «Перець») 

 
Згідно з академічним визначенням, до об’єктів вивчення історії повсяк-

дення окрім умов життя та праці, належить також і відпочинок [7, с. 618], од-
ним з різновидів якого, розпочинаючи з 2-ої пол. 20 ст., в Україні є 
телебачення, що, у свою чергу, зумовлює актуальність дослідження відповідної 
проблематики. 

Перша експериментальна телепередача Київського телецентру вийшла в 
ефір 5 листопада 1951 р. [18]. Відтоді поступово телебачення ставало вагомим 
елементом повсякденного життя мешканців УРСР. Щоправда, наскільки ваго-
мим – сказати важко, оскільки радянська статистика, яка відома своєю маніпу-
лятивністю, як правило, об’єднувала телевізори з радіоприймачами та 
радіотрансляційними точками в одній графі. Тому й виходило, що, незважаючи 
на те, що роком народження українського телебачення був 1951-й, у статистич-
них довідниках можна прочитати, що ще за рік до цього у сільській місцевості 
України налічувалося «492 тис. телевізорів, радіоприймачів та радіотрансля-
ційних точок» [16, с. 372]. Згідно ж із сучасними дослідженнями, станом на 
червень 1953 р. Київську телестанцію приймало 7 тис. телевізійних точок (тоб-
то – телевізорів), 6,6 тис. з яких – у Києві [9]. 

Таким чином, телебачення в Україні спочатку було майже виключно 
«столичною забавкою», маючи при цьому лише один телеканал, який працював 
у будні дні з 19.00 до 22.00, а в неділю – з 13.00 до 23.00. Про розклад телепе-
редач глядачів інформувала газета «Вечірній Київ» у рубриці «Радіо» [21]. Де-
монструвались, зазвичай, кінофільми, а з осені 1952 р. з'явились дикторські 
оголошення і короткі студійні вставки [18]. Головною ж проблемою вітчизня-
ного телеефіру середини 1950-х – середини 1960-х рр. (а він до 1960 р. був 
дійсно вітчизняним – тільки з цього року Україна почала ретранслювати мос-
ковські телепрограми) була «зелена нудьга» та сірість передач. Принаймні та-
кий висновок можна зробити, проаналізувавши публікації українського 
сатиричного журналу «Перець» за 1950–1960-і рр. [4; 5; 6; 8; 13; 15].  

Одночасно з появою телеефіру у продажу з’явився і перший радянський 
серійний телевізор – КВН-49. Його назва – це абревіатура, яка складається 
з перших літер прізвищ розробників – інженерів Всесоюзного науково-
дослідного інституту телебачення (м. Ленінград, нині – Санкт-Петербург, Росія) 
– В. Кенігсона, Н. Варшавського та І. Ніколаєвського, а цифра «49» відображає 
рік початку виробництва. Сьогодні цей апарат можна побачити в експозиції 
Національного музею історії України.  
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Спочатку серійне виробництво КВН-49 було налагоджено на Александ-
ровському заводі у Володимирській області Росії, а згодом і в інших республі-
ках СРСР. В Україні цю модель у 1954–1956 рр. випускав Київський завод 
«Маяк». А в цілому випуск різних модифікацій телевізора марки КВН тривав на 
різних заводах до 1962 р. 

Паралельно в СРСР налагоджувався випуск інших моделей телеприйма-
чів, зокрема – у Львові: «Львів» (1958 р.), «Львів-2» (1959 р.), «Верховина» 
(1960 р.) , «Огонёк» (1961 р.). У 1959 р. на виробничому об’єднанні «Комунар» 
у Харкові було випущено мультимедійний центр – телерадіолу «Харків», на 
якій можна було не лише приймати телепередачі, а й слухати радіо та платівки. 
На цьому ж підприємстві випускалися телевізори однієї з найбільш популярних 
в СРСР торгових марок – «Берізка» [14]. 

Перший серійний радянській телевізор КВН-49 на соціальному рівні по-
зиціонувався як предмет розкоші та елемент престижу. Цьому сприяла і ціна, 
яка старувала від 1000 крб. [17], у той час як середньомісячна зарплата робітни-
ків і службовців у 1950-х рр. становила 300–508 крб. [12, с. 446; 19, с. 148; 22, с. 
185]. Тому середньостатистична сім’я повинна була заощаджувати кілька міся-
ців, щоб придбати телеприймач, а для багатьох категорій населення він ще дов-
го залишався мрією. Окрім того, це був дефіцитний товар, який діставався, 
насамперед, начальству, або – «по блату» (за знайомством) [10]. Після при-
дбання телевізора, його власник мусив обов’язково зареєструвати апарат у най-
ближчому відділенні зв’язку і вносити щомісячну абонентну плату — 10 крб. (її 
скасували у 1961 р.) [21], подібно до оплати стаціонарної радіоточки, оскільки 
на зорі телебачення в Україні воно вважалося лише різновидом радіо і замість 
звичного для нас терміну «телеглядачі» використовувався – «радіоглядачі» [4]. 

З точки зору сьогоднішнього дня, КВН-49 був доволі примітивним апара-
том, здатним відтворювати лише чорно-біле зображення і приймати три телекана-
ли. Незважаючи на свої габарити (розміри футляра – 380х490х400 мм., вага – 29 
кг.), телевізор мав зовсім маленький екран – діаметром всього 18 см, сприймати 
зображення на якому на відстані було незручно. Для мінімізації цього недоліку 
заводи почали випускати окремі приставні лінзи, що наповнювались дистильова-
ною водою або гліцерином. Складним процесом було також налаштування при-
йому телепередач за таблицями, які демонструвалися на екрані. Це вже не кажучи 
про проблеми з прийомом телесигналу, що виникали через низьку якість антен [1; 
3; 20], які виготовлялися, зокрема, на Броварському заводі електротехнічних ви-
робів – журнал «Перець» навіть помістив фотографії директора та головного ін-
женера цього підприємства на «Дошку заслужених бракоробів» [11]. 

Особливою надійністю та якістю не вирізнялися і самі телевізори КВН. 
Одним з основних їх недоліків була низька якість звуку, який супроводжувався 
шумами та хрипами. Майже половина телевізорів відразу ж після продажу пот-
рапляла на гарантійний ремонт. Тому назва КВН в народі почала розшифрову-
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ватися як «Купив – Включив – Не працює». Відповідно, одночасно з появою 
телевізорів виникла і необхідність їх ремонту. Перше в Україні телеательє роз-
почало свою роботу влітку 1952 р. у Києві на розі вулиць Льва Толстого та 
Горького (нинішня Антоновича) [9]. Хоча всі телевізори перебували на гаран-
тійному обслуговуванні, добитися цієї послуги було майже неможливо [3]. То-
му, якщо власники хотіли якісного ремонту – мусили платити. Коштувало це 
недешево. Наприклад, заміна кінескопу при середній заробітній платі у 508 крб. 
обходилася у 180 крб. (70 крб. – кінескоп і 110 крб. – робота), заміна силового 
трансформатору – 110 крб. (65 крб. – трансформатор і 45 крб. – робота) [3]. 
Крім того, у магазинах постійно існував дефіцит деталей. Придбати їх можна 
було у тих же телемайстрів, але за завищеною ціною. На чорному ринку трубка 
кінескопа, наприклад, до телевізора «Ленінград», коштувала 250 крб., до «Тем-
па» – 600 крб. [3]. Не було гарантії і стосовно якості самого ремонту [23]. Зна-
йомство з фаховим телемайстром вважалося не менш престижним, аніж з 
автослюсарем, або директором універмагу.  

У сільській місцевості до цього додавалась ще й відсутність телемайсте-
рень. Зламаний телевізор доводилося самотужки везти до обласного центру, а 
потім забирати. Часто, однією поїздкою справа не закінчувалася. На сторінках 
журналу «Перець» зафіксовано випадок, коли власник телевізора І. Бабійчук із 
села Коршів Коломийського району Івано-Франківської області мусив 20 разів 
їздити до обласного центру за своїм телевізором [2].  

Повертаючись до КВН-49 та підсумовуючи – всього було виготовлено 
близько 2,5 млн. телевізорів цієї марки. Хоча цифра видається доволі великою, 
СРСР суттєво відставав від США у даному відношенні як кількісно так і якісно: 
на початок 1950-х рр. обсяг виробництва телевізорів у Сполучних Штатах у 10 
разів перевищував радянські показники. Станом на 1955 рік 85% американ-
ських сімей мали телевізор. Крім того вже у 1954 р., тобто тоді, коли в СРСР 
телебачення тільки-тільки стало з’являтися у великих містах і люди раділи чор-
но-білому КВНу, у США надійшли у продаж перші кольорові телевізори. Віт-
чизняний телеглядач отримав можливість придбати подібне «чудо техніки» 
лише через 13 років – у 1967 р. А телевізор практично у кожній сім’ ї з’явився 
лише у 1980-х рр.  

Тим не менше, КВН-49 залишився у пам’яті людей старшого покоління, 
як перший більш-менш доступний та масовий телеприймач і його по праву 
можна іменувати «народним телевізором». 
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13. Березкин Олександр Павлович – Національный Києво-Печерський 

історико-культурний заповідник, завідувач виставки (пересувної) 
 
14. Білокінь Ольга Всеволодівна – Шевченківський національний 

заповідник, вчений секретар 
 
15. Біскулова Світлана Олександрівна – Бюро науково-технічної 

експертизи «АРТ-ЛАБ», провідний науковий співробітник, кандидат 
хімічних наук 

 
16. Борисенко Марія Олександрівна – Національний заповідник 

"Софія Київська", науково-реставраційна майстерня з консервації та 
реставрації пам’яток, художник-реставратор ІІ категорії 

 
17.  Бричка Анна Володимирівна – Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, аспірант 
 
18. Бут Юрій Павлович – Національний музей історії України, 

зав. сектору реставрації металу  
 
19. Велігура Наталія Миколаївна – Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтва, аспірант 
 
20. Вечерський Віктор Васильович – Київський національний 

університет культури і мистецтв, доцент,кандидат архітектури, мистец-
твознавець, пам'яткознавець, заслужений працівник культури України, 
член-кореспондент Української академії архітектури, дійсний член ICOMOS 

 
21. Волкова Н.В. – Нижегородский государственный архитектурно-

строительный університет 
 
22. Воробчак Тетяна Михайлівна – Національний заповідник 

«Давній Галич», молодший науковий співробітник відділу «Музей етнографії» 
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23. Гаврилюк Елена Александровна – Национальный музей исто-
рии Украины, зав. отделом  

 
24. Гладун Ольга Дмитрівна – Черкаський обласний художній му-

зей, директор, доцент, кандидат мистецтвознавства 
  
25. Глебова Ірина Юріївна – Одеський музей західного та східного 

мистецтва, завідувач відділу західноєвропейського мистецтва  
 
26. Головатенко Юлія Георгіївна – Національний Києво-Печерський 

історико-культурний заповідник, старший науковий співробітник 
 
27. Горська Наталія Дмитрівна – Національний Києво-Печерський 

історико-культурний заповідник, учений секретар 
 
28. Гуцуляк Роман Борисович – Національний заповідник Софія 

Київська, завідувач сектору «Музей «Золоті ворота», кандидат хімічних наук 
 
29. Денисенко Наталія Дмитрівна – Університет митної справи та 

фінансів, студентка 
  
30. Денисюк Жанна Захарівна – Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, начальник відділу наукової та редакційно-
видавничої діяльності, кандидат культурології 

 
31. Джулай Марія Володимирівна – Національний музей історії 

України, завідувач сектору «Декоративно-ужиткове мистецтво» науково-
дослідного відділу збереження фондів  

 
32. Дзима Віта Василівна – Шевченківський національний заповідник, 

завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи  
 
33. Емельянов Даниил Николаевич – Нижегородский государствен-

ный университет им. Н.И. Лобачевского, профессор, доктор химических наук 
 
34. Жолоб Ганна Федорівна – Національний заповідник «Давній 

Галич», молодший науковий співробітник Музею історії Галича 
 
35. Зайченко Ольга Костянтинівна – Національний музей історії 

України, методист І категорії відділу науково-методичної роботи  
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36. Залевська Марія Миколаївна – Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв, аспірантка 

 
37. Індутний Володимир Васильович – Київський Національний 

торгово-економічний університет, Профессор, доктор геолого-мінералогічних 
наук 

 
38. Капоріков Дорат Лірійович – Національний заповідник «Софія 

Київська», художник-реставратор І кваліфікаційної категорії 
 
39. Карпов Віктор Васильович – Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, завідувач відділу аспірантури та докторантури, 
доктор історичних наук 

 
40. Качковська Наталя – Національний заповідник «Давній 

Галич», вчений секретар 
 
41. Кириллова Катерина Олексіївна – Національна академія 

образотворчого мистецтва і архітектури, студентка 
 
42. Козакевич Ілона Янівна – Відокремлений підрозділ 

«Львівська філія Київського національного університету культури і мис-
тецтв», студентка  

 
43. Колодницький Леонід Боліславович – Національний заповідник 

«Софія Київська», художник-реставратор І кваліфікаційної категорії 
 
44. Коломієць Ольга Петрівна – Національний Києво-Печерський 

історико-культурний заповідника, молодший науковий співробітник 
 
45. Комаренко Олена Іванівна – Національний науково-дослідний 

реставраційний центр України, завідувач наукового відділу кліматології 
 
46. Кондратюк Аліна Юріївна – Національний Києво-Печерський 

історико-культурний заповідник начальник науково-дослідного відділу 
вивчення мистецької спадщини, кандидат мистецтвознавства 

 
47. Коновалов Роман Борисович – Національний заповідник 

«Давній Галич», молодший науковий співробітник відділу «Музей етнографії» 
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48. Коренюк Юрій Олександрович – Національний заповідник 
Софія Київська, старший науковий співробітник, кандидат мистецтво-
знавства, доцент 

 
49. Коршунов Алексей Евгеньевич – Нижегородский государст-

венный архитектурно-строительный університет 
 
50.  Кукса Надія Василівна – Національний історико-культурний 

заповідник "Чигирин", завідувачка відділу «Суботівський історичний музей» 
 
51.  Кургаєва Стелла-Катерина Володимирівна – Національна 

академія керівних кадрів культури і мистецтв, здобувач 
 
52. Куцаєва Тамара Олександрівна – Національний музей історії 

України, кандидат історичних наук 
 
53. Куцан Ольга Михайлівна – Одеський музей західного та східного 

мистецтва, реставратор олійного живопису 
 
54. Литвиненко Ярослав Володимирович – Національний Києво-

Печерський історико-культурний заповідник, заступник начальника відділу 
 
55. Личковах Володимир Анатолійович – Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, профессор, доктор філософських 
наук, Заслужений працівник освіти України 

 
56. Літвінчук Дмитро Валерійович – Національний Києво-Печерський 

історико-культурний заповідник, молодший науковий співробітник 
 
57. Лушпієнко Ірина Григорівна – Національний науково-дослідний 

реставраційний центр України, науковий співробітник наукового відділу 
кліматології 

 
58. Любківська Валентина Євгенівна – Чернівецький художній 

музей, заступник директора з наукової роботи 
 
59. Марампольська Валентина Аркадіївна – Видубицький монастир, 

художник-реставратор монументального живопису першої категорії 
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60. Мартинюк Ірина Олегівна – Національний Києво-Печерський 
історико-культурний заповідник, в.о. головного зберігача фондів 

 
61. Марченко Ганна Анатоліївна – Національний Києво-Печерський 

історико-культурний заповідника, художник-реставратор І категорії 
 
62. Миронова Світлана Василівна – Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв 
 
63. Митківська Тетяна Іванівна – Національний науково-дослідний 

реставраційний центр України, завідувачка наукового відділу біологічних 
досліджень 

 
64. Михальчук Леся Семенівна – Національний заповідник 

«Давній Галич», завідувач відділу «Музей етнографії» 
 
65. Міненко Людмила Миколаївна – Національного військово-

історичний музей України, начальник наукового відділу інформаційно-
музейної діяльності 

 
66. Мокроусов Артур Ігорович – Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, аспірант  
 

67. Мохнюк Руслан Степанович – Рівненський центр підвищення 
кваліфікації та перепідготовки працівників культури Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, директор, кандидат педагогічних наук 

 
68. Мурсагулиев Муса – Государственный историко-культурный 

заповедник «Кешикчидаг», г. Акстафа, Азербайджан 
 
69. Насибли Юнис – Государственный историко-культурный запо-

ведник «Кешикчидаг», г. Акстафа, Азербайджан  
 
70. Олексюк Ольга Ярославівна – Національний заповідник 

«Давній Галич», старший науковий співробітник відділу «Музей етнографії» 
 
71. Омельчук Катерина Михайлівна – Центр пам'яткознавства 

Національної Академії Наук України і Українського товариства охорони 
пам'яток історії та культури, аспірант; Національний заповідник "Софія 
Київська", фахівець з організації музейної діяльності 



 349

72. Онищук Андрій Анатолійович – Державний музей іграшки, 
науковий співробітник 

 
73. Онопрієнко Наталія Олександрівна – Національний Києво-

Печерський історико-культурний заповідника, художник-реставратор І категорії 
 
74. Орлик Марія Юріївна – Національний музей історії України, 

реставратор живопису 
 
75. Осадча Тетяна Володимирівна – Мистецтвознавець-експерт, 

м. Одеса 
 
76. Остапчук Анатолій Миколайович – Національний заповідник 

«Софія Київська», завідувач науково реставраційної майстерні, художник-
реставратор вищої кваліфікаційної категорії 

 
77. Павлів Олег Васильович – Керівник Товариства "Опір Західної 

України" в Празі (Чеська Республіка), маґістр соціології 
 
78. Парацій Володимир Михайлович – Державний історико-

архітектурний заповідник у м. Бережани, завідувач науково-дослідного та 
культурно-освітнього відділу 

 
79. Педченко Валерія Олександрівна – Національний заповідник 

"Софія Київська", науково-реставраційна майстерня з консервації та 
реставрації пам’яток, художник-реставратор ІІ категорії 

 
80. Пилипенко Іван Якович – Національна академія образотвор-

чого мистецтва і архітектури, професор кафедри живопису та композиції, 
Заслужений діяч мистецтв України 

 
81. Пітателева Олена Володимирівна – Національний Києво-

Печерський історико-культурний заповідник, старший науковий співробітник 
 
82. Походяща Олена Борисівна – Національний музей історії 

України, заступник головного зберігача, кандидат історичних наук 
 
83. Пушонкова Оксана Анатоліївна – Черкаський національний 

університет ім. Б. Хмельницького, доцент кафедри філософії і релігієзнавства; 
Черкаський обласний художній музей, старший науковий співробітник 
відділу науково-освітньої роботи  
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84. Ревенок Наталія Миколаївна – Національна академія образо-
творчого мистецтва і архітектури, старший викладач кафедри техніки та 
реставрації творів мистецтва; 

Національний музей історії України, художник-реставратор кераміки, 
порцеляни, скла ІІ категорії відділу наукової реставрації пам’яток  

 
85. Регеда Любов Володимирівна – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, ННЦ Інститут біології та медицини», 
студентка 

 
86. Рижова Ольга Олеговна – Національний Києво-Печерський 

історико-культурний заповідника, провідний науковий співробітник, кан-
дидат мистецтвознавства 

 
87. Романченко Олександр Дмитрович – Національний Києво-

Печерський історико-культурний заповідник, начальник відділу 
 
88. Ромащенко Василь Маркович – Мистецтвознавець-експерт, 

м. Київ 
 
89. Руденко Сергій Борисович – Літературно-меморіальний 

музей-квартири П.Г.Тичини, провідний науковий співробітник, кандидат 
культурології 

 
90. Рудика Наталія Миколаївна – Київський Національний 

Університет культури і мистецтв, старший викладач, кандидат історичних 
наук 

 
91. Сергій Олена Сергіївна – Національний Києво-Печерський 

історико-культурний заповідник, старший науковий співробітник 
 
92. Сердюк Олександр Семенович – Університет митної справи та 

фінансів, провідний спеціаліст Навчальної лабораторії ідентифікації куль-
турних цінностей при кафедрі гуманітарної підготовки та ідентифікації 

 
93. Славінська Ганна Олександрівна – Львівська національна га-

лерея мистецтв ім. Б.Г. Возницького, художник-реставратор I категорії 
 
94. Соболєвська Світлана Олександрівна – Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, аспірант 
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95. Сомик-Пономаренко Ірина Миколаївна – Національна академія 
образотворчого мистецтва та архітектури, старший викладач кафедри 
техніки та реставрації творів мистецтва 

 
96. Сорокина Светлана Анатольевна – Национальный музей ис-

тории Украины, зав. сектором  
 
97. Стрихар Максим Миколайович – Національний заповідник 

"Софія Київська», художник-реставратор кераміки І категорії науково-
реставраційної майстерні 

 
98. Тараненко Сергій Пантелійович – Національний Києво-

Печерський історико-культурний заповідник, , завідувач науково-дослідного 
сектору археології, кандидат історичних наук 

 
99. Філіпова Ганна Володимирівна – Центр пам’яткознавства 

Національної Академії Наук України і Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури, аспірант 

 
100. Форманюк Тетяна Миколаївна – Національний музей історії 

України, завідувач сектору документально-речових фондів 
 
101. Момич Петро Микитович – Маневицький краєзнавчий музей, 

директор 
 
102. Момчик Марина Андреевна – Национальный музей истории 

Украины, старший научный сотрудник  

103. Чапля Андрій Євгенович – Національний музей у Львові ім. Андрея 
Шептицького, старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук 

 
104. Черевко Ірина Анатоліївна – Національний Києво-Печерський 

історико-культурний заповідник, завідувач сектору 
 
105. Черненко Андрій Федорович – Національний Києво-Печерський 

історико-культурний заповідник, старший науковий співробітник 
 
106. Чорна Людмила Олексіївна – Шевченківський національний 

заповідник, науковий співробітник, кандидат історичних наук 
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107. Шевченко Наталія Олександрівна – Національний науково-
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