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Badania archeologiczne zespołów sakralnych w karpatach

Наталя Булик

Сакральні пам’ятки Галича та його околиць:  
історія досліджень до Першої світової війни

У ХІХ ст., коли археологія виокремлюється як самостійна наука, 
розпочинаються активні археологічні дослідження на багатьох 
пам’ятках. Початково ці роботи носили випадковий, спорадич-
ний характер. Лише з накопиченням джерельної бази і появою 
фахівців, які розуміли важливість проведень розкопок спостері-
гається значний поступ вперед. Українська археологія Галичини 
цього часу нерозривно пов’язана з літописними містами, їх пошу-
ком та локалізацією, що нерозривно пов’язано з дослідженням 
сакральних пам я̓ток. Одним з яскравих прикладів цього є Галич 
та його околиці (рис. 1-2). Близько століття знадобилося на те, 
щоб локалізувати княжу столиці і знайти митрополичий собор. 
Кожен з дослідників Галича під час робіт зустрічався з фундамен-
тами церков княжих часів, намагався їх прив’язати до літописних 
згадок. На історії цих досліджень ми і зупинимось.

Одним із перших українських вчених, які проводили архе-
ологічні роботи був Антін Петрушевич (1821-1913)1. Варто від-
значити, що в цей час почалися наукові дискусії щодо локалі-
зації княжої столиці. А. Петрушевич вважав, що центр столиці 

1. Антін Петрушевич – історик, археолог, лінгвіст, етнолог, фольклорист, водночас 
– охоронць пам’яток, посол до галицького сейму та австрійського парламенту, радник 
митрополита Михайла Левицького. Наукове життя дослідника пoв̓ язане з Народним 
Домом та Ставропігійським інститутом; був членом Крайового археологічного това-
риства. В історію львівської археології увійшов як перший дослідник Галича, творець 
музею Народного Дому, автор низки праць на археологічну тематику (див. Булик 
2011, 415-428).

Сакральні пам’ятки Галича та його околиць…
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Рис. 1. Галич на мапі Ф. фон Міга 1779-1782
Fig. 1. Halych on von Mig's map, 1779-1782

Рис. 2. Крилос на мапі Ф. фон Міга 1779-1782
Fig. 2. Krylos on von Mig’s map, 1779-1782
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співпадав з територією сучасного Галича, саме місто займало 
широку територію між Лімницею і Луквою, закриту з доступ-
ної, південної сто рони частоколом . Периметр контурів та ким 
чином території міста становив близько 22 км, а площа – більше 
30 км2 (Аулих 1980, 135).

У 1847-1850 рр. А. Петрушевич детально ознайомився із фун-
даментами церков княжих часів, провів там незначні археологіч-
но-архітектурні обстеження і зарисував залишки руїн цих куль-
тових споруд (ЛННБ України, АСП 576/п. 16, оп. IV; Петрушевич 
1881; Фіголь 1997, 10).

Чи проводив А. Петрушевич розкопки впевнено стверджува-
ти не можемо. Однак те, що неодноразово виїжджав до Галича, 
знайомився з археологічними знахідками і архітектурними об’єк-
тами, виконував рисунки на пам’ятках, засвідчують документи 
(ЛННБ України, АСП 576/п. 16, оп. IV).

Об’єктом уваги А. Петрушевича стало два храми: соборна цер-
ква Успіння Пресвятої Богородиці (за яку він помилково прийняв 
церкву Різдва Христового і назвав її столичною Богородичною 
церквою галицьких митрополитів) та церква Пантелеймона.

Дослідник датував церкву Успіння Пресвятої Богородиці сере-
диною ХІІ ст. покликаючись на літописні дані і архітектурний 
стиль споруди, а також, відштовхуючись від того факту, що церква 
була обрана для князівських поховань підкреслював, що дослід-
ники можуть вважати Богородичну церкву соборною. На думку 
А. Петрушевича церква була зруйнована монголо-татарами і зго-
дом відбудована (Петрушевич 1899, 54-55, 60-61).

А. Петрушевич був добре ознайомлений з тогочасними публі-
каціями та результатами польових досліджень колег і на сторінках 
своїх наукових праць вступав у дискусії з опонентами, зокрема, 
з І. Шараневичем і О. Чоловським. З запису Петрушевича на ілюстра-
ції до монографії про Богородичну церкву довідуємося, що обсте-
ження дослідник проводив 1852 р. (рис. 3) (Петрушевич 1899).

Майбутні дослідження довели, що А. Петрушевич помилявся. 
З цього приводу Я. Пастернак писав, що саме таке ставлення 
до справи, що його боронив він завзято до кінця свого життя, 
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Рис. 3. Ілюстрація до праці А. Петрушевича, яка присвячена церкві Різдва 
Христового в Галичі (зa Петрушевич 1899)
Fig. 3. Illustration for A. Petrushevych’s work about Christmas Church in Halych 
(after Петрушевич 1899)
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було причиною цілого спору між ним і всіма іншими дослідниками 
топо графії Старого Галича (Пастернак 1944, 24).

У 1850 р. А. Петрушевич оглянув костел св. Станіслава (цер-
кву святого Пантелеймона) (рис. 4). Він наголошував на тому, 
що в той час серед багатьох назв, креслень і знаків бачив каме-
нярський знак, схожий до літери “з”, яких у ході повторного 
огляду у 1878 р. не було виявлено, він припускав, що їх замальо-
вано під час реконструкції (Pełeńskі 1914, 36). Однак, у 1853 р. 
А. Петрушевич зробив замальовку цього надпису коли складав 
креслення пам’ятки (Гаврилів, Педич 1998, 16). А. Петрушевич 
був одним із перших дослідників, що вивчав цю унікальну пам’ят-
ку і присвятив їй окреме дослідження. У роботі, що побачила світ 
у 1881 р. дослідник припускає, що будівництво храму припадає 
на першу половину ХІІІ ст. і до його будівництва причетний 
Данило Романович (Петрушевич 1881, 8-12). Саме тоді був дуже 
популярний романський стиль у будівництві і А. Петрушевич 
наголошував, що церкву Пантелеймона будував німецький 

Рис. 4. Церква Пантелеймона. Вигляд у середині ХІХ ст.
Fig. 4. St. Panteleimon Church; middle of 19th c.
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архітектор. Однак, більшість дослідників галицької архітекту-
ри пов’язують романські впливи з Великоморавською державою. 
Зокрема, Й. Пеленський помітив чимало спільного в архітектурі 
галицьких ротонд з чеськими ІХ – початку Х ст. (Pełeński 1914). 
Початково, А. Петрушевич правильно зіставив храм Пантелеймона 
з костелом св. Станіслава. Однак, у статті Археологические находки 
близ города Галича А. Петрушевич заперечив цю думку, і вважав, 
що костел побудований з залишків Пантелеймонівської церкви 
(Петрушевич 1883, 24-28).

В церкві св. Миколая побудованій з дерева, в 1102 году при рес-
таврации около 1870 года открыто под помостомъ шесть кель-
тов (Петрушевич 1882, 7) (рис. 5). Чи проводив А. Петрушевич 
розкопки, чи це була одна з випадкових знахідок – достеменно 
не відомо. Згодом ці кельти опублікувала графиня Уварова у збір-
нику, присвяченому 25-й річниці з дня смерті Олексія Уварова 
(рис. 6) (Уваров 1910, 32).

Рис. 5. Дерев̓ яна церква св. Миколая в Галичі. Вигляд у середині ХІХ ст.
Fig. 5. Wooden St. Nicolas Church in Halych; middle of 19th c.
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Рис. 6. Бронзові кельти з розкопок А. Петрушевича у Галичі (зa Уваров 1910)
Fig. 6. Bronze socket-axes collected during excavations carried out by A. Petrushevych 
in Halych (after Уваров 1910)
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На підставі відкритих колегами фундаментів церков св. Спаса, 
св. Іллі, На Цвинтариськах, Полігон, Під Дібровою, Благовіщення, 
Воскресення та господарських забудов городища Антон 
Петрушевич зробив першу словесну спробу реконструювати ста-
родавнє місто Галич (Петрушевич 1884, 6).

Незважаючи на те, що гіпотези А. Петрушевича не підтверди-
лися, не варто відкидати його ролі у дослідженнях сакральних 
пам’яток Галича. Насамперед він був першим серед українських 
дослідників, який проводив розкопки та розвідки, зафіксував 
свої спостереження графічно, опублікував результати досліджень 
і до кінця наукової кар’єри відстоював свою версію про місцероз-
ташування Галича.

Найтривалішими і мабуть найрезультативнішими до Першої 
світової війни пошуки сакральних пам я̓ток на терені княжого 
Галича пов’язані з іменем Ісидора Шарневича2 та настоятеля цер-
кви в с. Залуква археолога-аматора Льва Лаврецького. Цей архе-
ологічний тандем спільно з архітектором Юліаном Захарієвичем 
проводив дослідження впродовж 1882-1888 р.

Приступаючи до характеристики цих наукових пошуків муси-
мо відзначити, що впродовж всього часу розкопок не припинявся 
доволі прикрий конфлікт між дослідниками та Головним кон-
серватором пам я̓ток Войцехом Дідушицьким (1848-1909)3, який 
намагався всіляко перешкодити проведенню робіт. Перешкоди 
мали радше бюрократичний характер, впиралися у фінансу-
вання розкопок, і це мало певний вплив на хід польових робіт. 
Щоб не зупинятися детально на перебігу цього конфлікту від-
значимо лише, що В. Дідушицький домігся свого, фінансування 

2. Ісидор Шараневич – історик, археолог, сеньйор Ставропігійського інституту. 
Перший серед українських дослідників ХІХ ст. проводив масштабні польові архе-
ологічні дослідження, зокрема, в Галичі, Львові, Чехах і Висоцьку, виступав одним 
з організаторів Археологічно-бібліографічної виставки 1888 р. у Львові, а також 
заснував музей при Ставропігійському інституті з великою археологічною колекцією 
(див.: Булик 2009, 307–321).

3. Войцех Дідушицький – археолог, драматург, історик, літератор, міністр Галичини 
(1906-1907), професор Львівського університету, публіцист, філософ і консерватор 
(див.: Булик 2013, 44-52).
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було заморожено, дослідники Галича знайшли спонсора в особі 
Владислава Федоровича і таким чином провадили дослідження.

З весни 1882 р. розпочалися розкопки за участю настоя-
теля церкви у с. Залуква Льва Лаврецького та І. Шараневича 
(Лаврецькій 1882, 304; Шараневич, Лаврецький 1883, № 89; № 115]. 
Л. Лаврецький хоч і не був фаховим археологом, однак, він інту-
їтивно відчував минувшину рідного краю і розкопками в Галичі 
записав своє ім’я в історію української археології заходу України. 
Саме о. Л. Лаврецький організовував польові роботи, сам копав, 
забезпечував належне зберігання багатьох знахідок та й завжди 
міг розраховувати на консультативну допомогу І. Шараневича, 
який навідувався до Галича доволі часто. Загалом було досліджено 
7 сакральних споруд. Розкопки фундаментів першої з них – кам’я-
ної церкви на горі Карпиця, неподалік від храму Пантелеймона 
розпочалися 19 квітня 1882 р. За припущеннями істориків, вихо-
дячи з назви ур. Спаське, це була княжа двірська церква Спаса, 
яка згадується у літописі 1152 р. І. Шараневич та Л. Лаврецький, 
провівши розкопки вважали, що фундаменти цієї церкви мали 
двометрову товщину і були викладені з каменів-ріняків (рис. 7). 
Форма споруди була квадратна розміром 17×17 м з трьома апсида-
ми видовженими на схід (Фіголь 1997, 34). Церква була сполучена 
галереєю з княжим палацом.

Наступним об’єктом Л. Лаврецького стала багатокутна ротонда 
Полігон в ур. Карпів Гай (на Залуквинській височині). Розкопки 
її проводились у серпні цього ж року. Під час попередніх робіт 
на місцевості за два місяці до розкопок, Л. Лаврецький інформу-
вав І. Шараневича, що на цьому місці мають бути фундаменти 
ще однієї базиліки старокняжого Галича (Szaraniewicz 1883, s. IV). 
На основі відкритих фундаментів Ю. Захарієвич зробив план 
ротонди яка мала форму багатокутника з двома заокругленими 
кутами (рис. 8).

У вересні 1882 р. під митрополичим лісом в Діброва на залу-
квинській височині локалізовано фундаменти великої церкви 
(Лаврецькій 1882, 304), ймовірно Кирилівської. Дослідники 
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Рис. 7. Фундаменти i пaмятки з церкви Спаса (зa Szaraniewicz 1883)
Fig. 7. Foundations and artifacts from St. Christ the Savior Church (after Szaraniewicz 
1883)
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наштовхнулися на повну відсутність писемних джерел про руїну 
“під Дібровою”. Урочище Бідун і курганний могильник в ур. Діброва, 
де І. Шараневич дослідив п’ять могил дали підстави вченому вба-
чати у відкритій споруді фундаменти літописної Богородичної 
церкви (Успенської), і як відзначав сам дослідник він обстоювати-
ме це твердження, поки не знайдеться якийсь інший фундамент 
ще довершенішої базиліки і то на такому зручному оборонному 
місці, як цей (Szaraniewicz 1883, 140; Лукомський 1998, 594).

Важливим моментом цих досліджень була участь у них архі-
тектора Юліана Захарієвича, який зробив перші обміри та архі-
тектурний аналіз фундаментів і на їх основі прийшов висновку, 
що спосіб їх розмітки відповідав візантійським храмам ІХ–ХІІ ст. 
(Лукомський 1998, 595). На прикладі розкопок Галича, які відбува-
лися за участі археолога-теоретика, археолога-польовика і архітек-
тора бачимо один з перших тандемів без яких немислимі і сучасні 
наукові дослідження археологічних пам я̓ток.

В скорому часі відомий дослідник архітектури Галича 
Й. Пеленський, висловив думку, що в такому неукріпленому місці 
не міг стояти головний храм княжого Галича. І роблячи прив’язку 
до частини лісу з назвою Кирилівка вважав, що це церква Кирила 
і Мефодія (рис. 9).

Рис. 8. Багатокутна ротон-
да Полігон в ур. Карпів Гай
Fig. 8. Polygonal rotunda 
“The Polygon” in Karpiv Gai 
Place
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Рис. 9. Фундаменти церкви в урочищі Під Дібровою (Кирилівська) 
(за Pełeński 1914)
Fig. 9. Foundations of the church situated in Pid Dibrovoyu Place (Kyrylivs’ka) 
(after Pełeński 1914)
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У 1884 р. в ур. На Цвинтариськах досліджено ще одну церкву 
нез’ясованої назви. І. Шараневич та Л. Лаврецький припускали, 
що це монастир св. Анни. Однак, вже тоді Й. Пеленський запе-
речував таку думку і вважав, що монастир св. Анни був дерев’я-
ний і знаходився на території сучасного Галича. Під час розкопок 
на Цвинтариськах виявлено фрагменти архітектурних деталей: 
частину основи з під колон, уламки тесаного каменю з орнаментами.

У 1884 р. І. Шараневич та Л. Лаврецький відкрили фундаменти 
ще однієї споруди княжих часів – церкви Іллі в ур. Прокаліїв Сад. 
Варто відзначити, що ще під час з’їзду археологічної комісії органі-
зованої консерватором пам я̓ток В. Дідушицьким 13 липня 1883 р. 
І. Шараневич і Л. Лаврецький відвідали Крилос і його околиці. 
Дослідники застосували метод розвідкового свердління на цер-
квищі Пр. Іллі. Був з ними і А. Кіркор, який признав городище 
у Крилосі (З’їзд… 1883). А. Петрушевич участі в науковому семі-
нарі не брав. Причина може критися у тому, що А. Петрушевич 
не поділяв точку зору І. Шараневича на просторову структуру 
давнього Галича.

У своїй роботі про церкву Пантелеймона А. Петрушевич заува-
жує, що церква св. Іллі була розібрана у 1800 р., а цеглу з неї вико-
ристали для будівництва нових митрополичих палат у Крилосі 
(Петрушевич 1881, 12).

У плані вона суттєво відрізнялася від інших споруд тим, 
що це була кругла ротонда до якої з сходу примикала апсида, 
а з заходу – квадратний притвор. У результаті досліджень 1884 р. 
встановлено розміри 19,75×9,5 м. Дослідження продовжувались 
у 1886 і 1887 роках. Наступні дослідження дещо уточнили резуль-
тати робіт 1884 р.

На Підгородді, біля так званої старої дороги в ур. На Церквиська 
цього ж 1884 р. дослідники Галича розкопували церкву 
Благовіщення. Л . Лаврецький про ці фундаменти розповідав, 
що вони старанно виконані з річкового каменю на міцному муляр-
ському розчині (Pełeński 1914, 79). Окрім фундаментів 25 вересня 
1884 р. дослідники виявили частину підлоги викладеної полив’я-
ними плитками, зображення її опублікував Й. Пеленський, який 
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одночасно відзначав знахідки бронзової лампи, яку було передано 
музею Дідушицьких і хрестика.

З числа знахідок, які зберігав у своїй колекції Л. Лаврецький 
варто відзначити колони з порталу церкви і голову лева, зобра-
ження яких подає Й. Пеленський.

І останньою з культових споруд досліджуваних Л. Лаврецьким 
і І. Шараневичем була восьмигранна споруда в ур. Воскресенське 
у Крилосі, відкрита у листопаді 1884 р. Л. Лаврецьким (рис. 10). 
На пам’ятці Л. Лаврецький зробив розвідувальні зонди, не зали-
шивши зафіксованого плану. І. Шараневич на підставі знахідок 
полив̓ яних керамічних плиток з підлоги вважав, що це залишки 
Воскресенської церкви (Фіголь 1997, 137). В. Антонович оглянув 
фундаменти восьмикутної ротонди в урочищі Воскресенське 
у Крилосі, зробив припущення, що це залишки кам’яних веж, 
які захищали вхід до міста (И.И. 1885, 1; Шараневич 1888, 4). 
Й. Пеленський у праці присвяченій Галичу зазначав, що це була 
невеличка церква, а можливо й каплиця. Згодом у 1941 р. повторні 
розкопки на пам’ятці проводив Я. Пастернак, який підтвердив існу-
вання на Воскресенськім невеликої церкви, чи швидше каплиці.

У документах знаходимо інформацію про дослідження 
ще однієї пам’ятки печерного типу біля Вікторова. Власне доку-

Рис. 10 Фундамент церкви в ур. 
Воскресенське (за Пастернак 1944)
Fig. 10. Foundations of the church 
situated in Voskresenske Place (after 
Пастернак 1944)
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менти, які залишилися після цих досліджень засвідчують доку-
менти, що не все було гладко у відносинах між І. Шараневичем 
та Л. Лаврецьким. Зокрема з листування, переконуємось, 
що Л. Лаврецький не завжди поділяв думку львівського профе-
сора і вів переписку з іншими дослідниками. Збереглися цікаві 
листи до А. Петрушевича, у яких Л. Лаврецький висловлював 
свою точку зору щодо останніх досліджень у Галичі, де згадував 
печерну церкву, під час досліджень якої виявлено бронзовий гачок 
для риби і монету Нерона. Критикував І. Шараневича за поспішні 
висновки, зокрема, писав: Почитаю людей науки і працю їх дуже 
високо, однак не можу холоднокровно дивитися як хто за скоро, 
гарячо з малознаючих даних или ошибочного замечания на речи 
большой ваги заключити хоче и тим способом самих себе и других 
в блуд ввести, що и не дивно бо приїхати на день, два, три і хтіти 
дослідити то шо в килкости месяца невозможно, з таким резуль-
татом інакше швидко поступати не можна, але хто тому винен 
(ЛННБ України, ф. 77, спр. 264/п 7, оп. ІV, арк. 3). Мабуть, критика 
Л. Лаврецького якось вплинула на І. Шарневича і для підтвер-
дження своїх думок він консультувався з Ю. Захарієвичем, однак 
і архітектор, оглянувши місцевість, підтвердив, що вважає пече-
ру природною пам’яткою і не бачить в ній слідів церкви (ЛННБ 
України, ф. 77, спр. 264/п 7, оп. ІV, арк. 4).

Загалом у результаті розкопок 1882-1885 рр. виявлено 
та досліджено фундаменти 7 об’єктів (Szaraniewicz, 1888, s. 3-90). 
Дослідники локалізували та відкрили наступні пам’ятки: церкву 
Св. Спаса на горі Карпиця, багатокутну ротонду Полігон в ур. 
Карпів Гай, фундаменти храмів в урочищах Під Бідуном (церква 
св. Кирила), На Церквиськах, На Цвинтариськах, Прокаліїв Сад, 
а також 8 днів копали в урочищі Воскресенське, відкриті фунда-
менти вказували на дуже маленьку дерев’яну церкву восьмикутної 
форми (ЛННБ України, ф. 77, спр. 264/п7, оп. ІV, арк. 4). Їх наяв-
ність І. Шараневич вважав головним аргументом на користь своєї 
гіпотези. Ю. Захарієвич та І. Шараневич більшість об’єктів ввели 
до наукового обігу (Zachariewicz 1882, 139-140; 152-153; Szaraniewicz 
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1883, 3-9), за винятком Воскресенської та Благовіщенської церков4. 
У Галичі дослідження проводили до 1888 р., однак суттєвих мате-
ріалів вони не принесли (Шараневич, 1888).

У наступні роки над археологією Галича працювали Олександр 
Чоловський та Йосиф Пеленський, проте левова частка до Першої 
світової війни належить археологічним відкриттям І. Шараневича 
і Л. Лаврецького.

Перші виїзди до Галича О. Чоловсього були в складі експедиції 
І. Шараневича. Дослідник висунув власну теорією щодо положен-
ня княжого Галича. Він звернув увагу на село Крилос та його обо-
ронні вали, у яких бачив залишки княжого Галича. Основними 
аргументами на користь своєї теорії він вважав: а) природні 
захисні властивості території; б) сліди укріплень; в) розмір горо-
дища; г) поділ городища на дитинець і передмістя (Ауліх 1980, 
с. 136). Однак він дотримувався думки, що головною і єдиною 
підставою для означення місця давньої столиці є локалізація 
городища шляхом археологічних досліджень, встановлення міс-
цезнаходження згаданого в літописі Успенського собору. На з’їзді 
істориків 1890 р., де О. Чоловський виголосив реферат присвяче-
ний Галичу, було прийнято ухвалу про необхідність виконання 
подальших пошукових робіт та досліджень у Галичі. Ця постанова 
спричинилася до того, що О. Чоловський отримав від консерва-
тора В. Дідушицького фінансування на проведення археологіч-
них досліджень на терені колишнього Галича (Пастернак 1944, 
31-32), і в цьому ж році, разом з І. Шараневичем, провів археоло-
гічне дослідження поблизу церкви XVII ст., фундаментів церкви 
йому не вдалося виявити, лише встановив, що для її будівництва 
використано матеріали ранішої будівлі (Аулих 1980, 136). Слідів 
Успенського кафедрального собору А. Чоловський не знайшов, 
однак, в результаті шурфування переконався, що кафедраль-
ний собор княжого Галича слід шукати саме на Крилоській горі. 
Це питання залишилося відкритим, неодноразово обговорювало-
ся в середовищі археологів, архітекторів, консерваторів (Kronika 

4. Благовіщенська церква введена в науку Ю. Полянським та Й. Пеленським.
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1892, 155-159). А. Чоловський дожив до часу, коли його інтуїтивні 
припущення щодо розташування княжої столиці було підтвер-
джено наукою. У 1936 р. відомий український археолог Ярослав 
Пастернак відкрив фундаменти Успенського собору, а наступного 
року всередині храму розкопав саркофаг із похованням галицько-
го князя Ярослава Осмомисла. Ці події поставили крапку у дис-
кусіях навколо місця княжої столиці.

З когорти львівських археологів, які досліджували сакраль-
ні пам’ятки Галича та його околиць доволі помітною є постать 
Йосифа Пеленського (1879-1957). Його роботи хронологічно при-
пали на 1909-1911 рр. Вважаємо за доцільне детальніше зупини-
тися на його роботах у Галичі у 1909-1911 рр. В цей час він пра-
цював на посаді доцента кафедри історії мистецтва Київського 
університету (1909-1914) (Лильо 2000, 242) і особливо цікавився 
Галичем та його околицями. Варто відзначити, що, приступив-
ши до вивчення пам’яток Галича, дослідник ретельно ознайо-
мився з результатами робіт своїх попередників І. Шараневича 
та Л. Лаврецького.

Й. Пеленський провів детальне обстеження церкви 
Пантелеймона (відома у літературі також як монастир Станіслава). 
Важливо, що це єдиний збережений на теренах Галичини зразок 
княжої архітектури. У своїх наукових розвідках Й. Пеленський 
наблизився до розв’язання питання локалізації Богородичної кате-
дри у Крилосі. Біля пам’ятки він провів невеликі розкопки, в ході 
яких виявив інсітний культурний шар княжої доби, який висту-
пав денною поверхнею під час будівництва храму (Лукомський, 
Романюк 2002, 315).

Дослідження Й. Пеленського доволі критично оцінювали 
О. Чоловський і К. Гадачек, які надавали йому консультації. 
Збереглися листи Й. Пеленського до Гадачека у справі розкопок 
в Крилосі, від 23 жовтня і 24 листопада 1909 р., у яких автор 
подав детальний опис власних польових досліджень у Галичі 
і просив поради у професора археології (ЛННБ України, ф. 26, 
спр. 13-д., арк. 9-12).
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Результати своїх робіт у Галичі Й. Пеленський узагальнив 
у монографії Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej, яка побачила 
світ у Кракові у 1914 р. У ній він залишив дуже детальні плани 
та описи пам я̓ток княжого Галича, які тривалий час були прак-
тично єдиним джерело для дослідження сакральних пам я̓ток 
Галича. Той факт, що робота Й. Пеленського вийшла польською 
мовою у Кракові викликала певні інсинуації щодо його особи. 
Дослідники відзначають, що це було спричинено якимись особи-
стими непорозуміннями з головою НТШ М. Грушевським, який 
і чинив перешкоди щодо виходу праці в НТШ (Грицак 1995, 145).

Частину своїх спостережень, серед яких місцезнаходжен-
ня Богородичної катедри, дослідник не опублікував, маючи 
надію згодом продовжити дослідження. Сподівання археолога 
не виправдалися, і у своїх післявоєнних записах він висловлю-
вав жаль з приводу відкриття Успенського собору Ярославом 
Пастернаком.

Стан розвитку археології заходу України на зламі ХІХ/ХХ ст., 
тогочасний рівень розкопок і методика досліджень призводи-
ли до хибних інтерпретацій та неточного датування пам’яток. 
Так з літописною Богородичною церквою (Успенським собором) 
перші дослідники помилково ідентифікували храми: Різдва 
Христового в Галичі (А. Петрушевич) св. Кирила (Ю. Захарієвич, 
І. Шараневич), св. Пантелеймона (В. Лущкевич), а зі згаданою 
в літопису божницею Спаса – фундаменти церкви св. Кирила 
(А. Петрушевич) (Лукомський 2005, с. 6).

Лише повторні роботи проведені у ХХ ст. починаючи 
від Я. Пастернака, а згодом Івана Могитича, Олега Іаонісьяна, 
Вітольда Ауліха, Юрія Лукомського дозволили локалізувати 
і правильно датувати сакральні пам’ятки Галича та його око-
лиць. Однак, це аж ніяк не применшує ролі першовідкривачів. 
Незважаючи на те, що відсутність досвіду і сам рівень археоло-
гії не дав змоги правильно визначити частину об’єктів, завдяки 
наполегливій пошуковій роботі дослідникам вдалося методом 
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спроб і помилок правильно локалізувати окремі святині Галича, 
і що найголовніше, все це задокументувати і оприлюднити. Їхня 
наукова спадщина досі виступає вагомим джерелом для дослі-
дження проблем топографії та архітектури княжого Галича.

др . Наталя Булик 
Національна академія наук України 
Інститут українознавства 
вул . Винниченка, 24 
79008 Львів
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Sacr al mon uments of Halych and its  subur bs: 
history of r esearches befor e the Wor ld War I

Summary

History of the research of sacral monuments of Halych and its suburbs 
since the first fieldworks on them and till the World War I is reviewed 
in the article. Scientific works of Anton Petrushevych (1821-1913) 
are represented. Two churches were the objects of his attention: 
Cathedral Church of the Assumption (which he mistakenly interpret-
ed as the Christmas Church and called it the metropolitan Marian 
church of Galician metropolitans) and Panteleimon Church. Based 
on results of his own research and discovered by the scientists founda-
tions of churches of St. Christ the Savior, St. Elijah, Na Tsvyntaryskah, 
Polygon, Pid Dibrovoyu, Annunciation Church, Resurrection Church 
and economic buildings of the hill-fort, Anton Petrushevych made 
the first verbal attempt to reconstruct the ancient city of Halych.

The longest and most effective works carried out during the time 
interval under study are associated with the name of Izidor Sharanevych 
– historian and archaeologist from Lviv. During the 1882-1888 he, 
together with the local priest L. Lavretskyi and in close cooperation 
with the architect J. Zakhariyevych, excavated and investigated in gen-
eral, the foundations of 7 objects. Researchers located and discovered 
the following monuments: St. Christ Savior Church on the Karpytsya 
mount, polygonal rotunda “The Polygon” in Karpiv Guy Place, foun-
dations of temples in places such as Pid Bidunom (St. Cyril Church), 
Na Tserkvyskah, Na Tsvyntaryskah, Prokaliyiv Sad, foundations 
of a small church in Voskresenske Place.

The next period of the archeology of Halych was studied 
by O. Cholovskyi and J. Pelenskyi, but the most important part 
untill the World War I belongs to archaeological discoveries made 
by I. Sharanevych and L. Lavretsky.
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J. Pelensky carried out detailed examination of the Panteleimon 
Church. He organized small excavations near the monuments, during 
which cultural layer of Middle Ages was found in-situ, that was the sur-
face for the time of the construction of the temple.

The state of archaeology of the West of Ukraine at the turn 
of 19th century, the level of excavation and research methods of that 
period, led to false interpretations and inaccurate dating of the monu-
ments. Only repeated works carried out in the 20th century, beginning 
from J. Pasternak, and later by I. Mogytych, O. Iaonisyan, V. Aulich, 
Yu. Lukomsky allowed to localize and correctly date sacral monuments 
of Halych and its suburbs.

Trasnlated by author




