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ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ XVIII – XIX СТ.
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОЛЕКЦІЇ ЛІНИНСЬКОГО П.С.)

Державний історико-культурний заповідник на о. Хортиця був утворений постано-
вою Ради Міністрів Української РСР від 18. 09. 1965 р. Поряд з іншими організаційними 
заходами відразу постало питання про створення музею присвяченого історії запорозь-
кого козацтва. З цією метою було організовано широкий збір матеріалів для майбутньої 
експозиції [1, с. 253 – 260]. Фондова колекція заповідника комплектувалась на основі 
надходжень з Львівського, Луганського, Ровенського та інших провідних музеїв Укра-
їни, матеріалів археологічних та етнографічних експедицій. На сьогоднішній день в музеї 
зібрано понад 32 тис. музейних предметів. Одним з джерел надходжень експонатів стали 
і приватні колекціонери, матеріали яких склали значну частину експозиції музею. Серед 
таких колекціонерів був й Петро Степанович Лінинський (1920 – 2004).

Петро Степанович народився 1 жовтня 1920 р. в с. Старичі на Яворівщині в сім’ї 
службовця. Середню освіту отримав у 1941 р. В роки війни працював на різних роботах. 
З 1947 р. по 1955 р. відбував ув’язнення в таборах Воркути. Після звільнення повернувся 
у Львів. У 1957 р. працював різьбарем по кістці та рогу, виготовляв сувенірну продукцію. 
Тоді ж здобув Першу нагороду на Всесоюзному конкурсі сувенірів в Москві. З 1958 р. пра-
цював консерватором, згодом реставратором у Львівському музеї українського мистецтва. 
Після ряду стажувань у Москві в 1968 р. йому було присвоєно звання реставратора най-
вищої категорії. Паралельно займався творчою роботою у галузі пластики малих форм. 
З 1963 р. став членом Спілки художників, з якої через десять років був виключений з 
ідеологічних міркувань. З тих же причин був змушений покинути працю в музеї. З 1973 р. 
перейшов працювати в Міжобласну реставраційну майстерню, як художній керівник по 
реставрації станкового і монументального живопису. У 1986 р. вийшов на пенсію [2].

Загалом Петром Степановичем та його родичами у 1990 – 1993 рр. до фондів Наці-
онального заповідника «Хортиця» було передано 138 предметів, які за функціональним 
призначенням можна розділити на наступні групи: посуд (21 одиниця), господарчо-побуто-
вий інвентар (22 одиниці), предмети одягу (17 одиниць), предмети культового призначення 
(20 одиниць), зброя та озброєння (19 одиниць), поштівки (8 одиниць), виробничий 
інвентар (11 одиниць), фрагменти тканин (11 фрагментів), кінське спорядження (6 оди-
ниць), сфрагістичний матеріал (2 канцелярські печатки XVII – XVIII ст.) та плакетка 
«Козак Мамай» – власний виріб Петра Степановича. Співробітниками Національного 
заповідника «Хортиця» було опрацьовано ряд предметів, що належать до групи культових 
предметів [3, 4, 5] та зброї [6, 7]. До 2005 р. колекція в окремий фонд не виділялась.

Метою даної роботи є огляд частини побутових предметів з фонду Лінинського – 
освітлювальних приладів XVIII – XIX ст. До цієї групи, яка загалом налічує 14 предметів, 
віднесемо свічники, обхвати для свічників, ножиці для зняття нагару зі свічок та дві 
дерев’яні підставки світців.

Якщо згадати історію освітлювальних приладів, то, як відомо, найдавнішими з них 
були сосуди з розжареним вугіллям або тирсою з маслом, а також факели. Удосконалення 
цих світильників привело до появи масляних ламп, які існували у Давньому Єгипті ще у 
ІІІ тис. до н.е. У заможних оселях для освітлення використовували канделябри з декількома 
стояками для свічок або сосуди з маслом та запашним деревом [8, c. 36 – 37].

У слов’ян для освітлення також використовувались лучини, які встромлялись у спе-
ціальні захвати – світці. Перші світці у переважній більшості робились із старих підков, 
кінці яких загострювались та вбивались у стіну. В результаті отримували скобу, в яку і 
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встромлялась лучина. Більш привабливими були світці виковані у вигляді невеликих 
гілочок із завитками та закрученим вздовж вісі стрижнем, які вбивались у стіну або спе-
ціальну підставку.

У колекції налічується три предмети, які могли використовуватись як світці або 
обхвати для інших освітлювальних приладів. Обхвати складаються з двох функціональних 
елементів: опори та власне обхвату, який утворюється розгалуженням опорного стрижня. 
Наведемо короткий опис цих предметів.

Обхват металевий, горизонтальний, довжиною 213 мм, шириною 67,5 мм. Опорний 
стрижень виготовлено з суцільного прута, квадратного в перетині, з стороною 8 мм, 
загальною довжиною 162 мм. На одному з кінців стрижня на довжину 24 мм сформовано 
гвинт, за допомогою якого обхват кріпився до стіни, гвинт круглий в перетині, поступово 
витончується до 3 мм. Інший кінець розклепано на дві дуги, що утворюють підковопо-
дібний обхват. Висота прямокутних в перетині дуг поступово зменшується з 9 до 4 мм, 
ширина металу зменшується з 3 до 1,5 мм. Обхват розташовано паралельно опорному 
стрижню з інтервалом 37 мм (рис. 1, 1).

Обхват металевий, горизонтальний, довжиною 148 мм, шириною 72 мм, виготовлено 
з прута, квадратного в перетині, що утворює опорний стрижень, який поступово потовщу-
ється від 2 мм на кінці до 7 мм на опорному виступі, висотою 18 мм. За виступом стрижень 
розгалужується, утворюючи кільце обхвату. Кільце сформовано з двох прямокутних в 
перетині пластин висотою 7 мм біля опорного виступу, 4 мм на кінцях, ширина поступово 
зменшується від 4 до 1 мм (рис. 1, 2).

Обхват металевий, вертикальний, довжиною 217 мм, шириною 52 мм, складається з 
циліндричної втулки найбільшою висотою 33 мм, та двох ніжок, довжиною 184 мм, при-
варених до неї. Ширина ніжок поступово зменшується від 17 мм біля втулки, до 5 мм на 
завершенні. Товщина металу, з якого сформовано ніжки, поступово зменшується з 3 до 
1 мм (рис. 1, 3).

Обхвати могли бути не тільки металевими. Часто підставки світців робились разом 
з дерев’яним коритцем, у яке вливалась вода для гасіння недогарків. Пізніше дерев’яні 
стояки робились у вигляді різних башт, в верхню частину яких вбивались металеві світці 
[9, с. 154].

У колекції наявні два однотипні предмети, які, за припущенням автора, могли вико-
ристовуватись як підставки під світці або верхню, металеву частину свічників. Підставки 
мають однакові розміри, тому наведемо опис, загальний для обох предметів.

Підставки дерев’яні, загальною висотою 225 мм, шириною 125 мм. Складаються з 
масивної підставки, тулії та тарелі з монтажним отвором. Три ніжки, на яких стоїть під-
ставка, мають вигляд стилізованих чобітків висотою по 25 мм, розташованих на кутах 
масивної трикутної основи з увігнутими всередину стінками. Висота основи 62 мм, ширина 
125 мм. Перехід від основи до тулії оформлений двома фігурними пластинами загальною 
висотою 25 мм. Тулія підставки симетрична, висотою 152 мм, у перетині коло, поступово 
розширюється від 42 мм на кінцях до 60 мм у середній частині. Верхня частина підставки 
представляє зрізаний конус з вищербленими краями. Широка основа конуса, яка формує 
верхню плоску частину підставки має діаметр 72 мм. По центру розташовано отвір діаме-
тром 13 мм, глибиною 40 мм (рис. 2, 1).

Поступово воскові свічки витісняють лучину. Розщепи, у які встромлялась лучина 
замінюються тарелями для збирання воску та втулками для закріплення свічок. Таким 
чином світці поступово перетворюються на свічники, які встановлювались на стовпах, 
ставились на стіл або підлогу, підвішувались на стіни або стелі. Основними декоратив-
ними елементами свічників залишаються завитки, виті стрижні, різноманітні спіралі, 
стилізовані квіти та розетки [9, с. 155].

Освітлювальні прилади XVIII – XIX ст. 
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Серед освітлювальних приладів, нараховується п’ять кованих пристінних свічників 
XVIII – XIX ст. Функціонально дані свічники складаються з трьох частин: монтажного 
елемента, за допомогою якого свічник кріпився до стіни, опорного стрижня (опори) та 
втулки для свічки. Прості за формою свічники виготовлялись з одного стрижня, який з 
однієї сторони витончується, формуючи монтажний елемент, з іншої сторони утворює 
циліндричну втулку для свічки. Втулки виготовлялись розковуванням та згортанням 
країв матеріалу опорного стрижня.

Наведемо короткий опис пристінних свічників.
Свічник пристінний, металевий, горизонтальний, довжиною 250 мм, висотою 

104 мм. Основа підквадратна в перетині (ширина 13 – 16 мм) довжиною 250 мм. Втулка 
у формі неправильного циліндра діаметром 24 – 25,5 мм, висотою 88 мм розташована 
під кутом 90° до опорного стрижня. У втулці наявний недогарок свічки довжиною 43 мм 
(рис. 1, 7).

Свічник пристінний, металевий, вертикальний, висотою 313 мм, шириною 95 мм. 
Від інших аналогів групи відрізняється наявністю конусоподібного стрижня, на якому 
кріпилась свіча. Висота стрижня 68,5 мм, нижній діаметр 8 мм, верхній – 1,5 мм. Він 
переходить у таріль для збирання парафіну у формі неправильного кола діаметром 
54 – 55 мм, товщина металу 2 мм. На тарелі і стрижні наявні залишки парафіну. Витий 
опорний стрижень сформовано з металевого прута прямокутного в перетині (розміри 
12 х 10 мм), загальною довжиною 180 мм. Його нижню частину розклепано у монтажну 
пластину овальної форми висотою 72 мм, шириною 37 мм. На вісі монтажної пластини на 
відстані 19 мм один від одного пробито три отвори розмірами 4,5 х 5,5 мм (рис. 1, 8).

Свічник пристінний, металевий, горизонтальний, довжиною 164 мм, висотою 92 мм. 
Монтажний стрижень довжиною 68 мм, квадратний в перетині, поступово розширюється 
від 1 до 8 мм. Опорний прут круглий в перетині, діаметром 11,5 мм, розташований 
горизонтально на 19 мм нижче монтажного стрижня. На відстані 40 мм від втулки 
стрижень розгалужується на декоративну волюту – спіраль. Втулка розташована під 
кутом 90° до опорного стрижня, сформована у вигляді конуса висотою 43 мм. Діаметр 
верхньої частини втулки 33 мм, нижньої 26 мм (рис. 1, 4).

Свічник пристінний, металевий, горизонтальний, довжиною 192 мм, висотою 108 мм. 
Монтажний стрижень довжиною 81 мм, квадратний в перетині, поступово розширюється 
від 2 до 8 мм. Опорний прут, круглий в перетині, діаметром 11,5 мм, розташований 
горизонтально на 43 мм нижче монтажного. В середині прут розгалужується на 
декоративну волюту – спіраль. Втулка розташована під кутом 80° до опорного прута, 
сформована у вигляді конуса висотою 80 мм. Верхня частина втулки має розміри 
25 х 28 мм, нижня – 19 х 23 мм (рис. 1, 6).

Свічник пристінний, металевий, горизонтальний, довжиною 252 мм, висотою 
190 мм. Монтажний стрижень квадратний в перетині, поступово розширюється з 2 до 
12 мм. На відстані 140 мм від краю він розгалужується на дві стилізовані прикраси, 
що розташовуються у вертикальній плоскості та опорний стрижень, який плавно 
підвищується до тарелі для збору парафіну. Таріль являє собою диск з нерівними краями 
загнутими вгору на 1 – 2 мм. Діаметр – 63 – 65 мм, товщина металу 1 мм. Втулка, з 
залишками свічки, знімна, циліндрична, неправильної форми, висотою 62 мм, діаметр 
коливається від 29 до 31 мм. Втулка та таріль з’єднані з опорним стрижнем болтом діа-
метром 9,5 мм (рис. 1, 5).

Не менш цікавими є настільні освітлювальні прилади, представлені двома свічниками 
кустарного виробництва та двома однотипними металевими свічниками XVIII – XIX ст. 
Настільні свічники складаються з трьох основних елементів: масивної основи, тулії та 
тарелі для збору парафіну. Наведемо короткий опис настільних свічників.

Казанцев О.Ф.
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Свічник настільний, дерев’яний, висотою 190 мм, шириною 111 мм. Масивна під-
ставка у вигляді зрізаного конуса висотою 48 мм, діаметр ширшої основи 111 мм, вужчої 
– 27 мм, пофарбована у чорний колір; на переході від підставки до тулії розташоване 
декоративне кулькоподібне потовщення діаметром 54 мм, висотою 48 мм, червоного 
кольору. Тулія висотою 70 мм, кругла в перетині, поступово розширюється до тарелі, 
максимальний діаметр 47 мм. Верхню частину свічника виконано у вигляді зрізаного 
конуса висотою 36 мм, ширша основа якого формує таріль діаметром 83 мм. По центру 
тарелі видовбано заглиблення неправильної форми з залишками парафіну. Максималь-
ний діаметр отвору 40 мм. Кольорове рішення: на тулію та таріль було нанесено зелену 
фарбу поверх білої основи, згодом перефарбовано у блакитний колір (рис. 2, 2).

Свічник настільний, дерев’яний, висотою 288 мм, шириною 149 мм. Складається 
з масивної, круглої в перетині основи на трьох кулькоподібних ніжках. Основа темно-
зелена, з слідами грубої обробки, максимальний діаметр 116 мм, у верхній частині 
проходить звужений до 64 мм поясок червоного кольору. Тулія свічника профільована, 
кругла в перетині, максимальний діаметр 37 мм, висота 196 мм. Нижня частина тулії 
пофарбована у коричневий колір, верхня у темно-зелений. Верхня частина тулії зламана. 
Таріль, максимальним діаметром 98 мм, новоробна, нефарбована, у формі зрізаного 
конусу з концентричними уступами. Виходячи з порушення пропорцій між основою та 
тулією, явних слідів підгонки технічних отворів основи під розміри тулії, різного стану 
збереження частин свічника, автор вважає, що основа та тулія даного свічника зібрані з 
частин різних освітлювальних приладів, до яких було виточено нову таріль (рис. 2, 3).

Свічники настільні металеві, висотою 286 мм, шириною 116 мм, дві одиниці. Техно-
логічною віссю свічників є стрижень довжиною 293 мм, діаметром 10,5 мм. На верхньому 
кінці стрижня зроблено штир довжиною 38 мм на якому фіксувались свічки, на нижньому 
кінці стрижня на довжину 65 мм нарізано різьбу. Таріль, порожниста об’ємна тулія та під-
ставка фіксуються на стрижні за допомогою конусоподібної пластини діаметром 27 мм, 
відлитої разом з стрижнем, та гайки. Масивна точена підставка складається з двох частин 
загальною висотою 57,5 мм, які фіксують три декоративні литі ніжки висотою 155 мм. 
Нижня третина тулії має найбільший діаметр 48 мм, поступово звужується до 24 мм, у 
верхній третині тулію декоровано трьома рельєфними поясками. Таріль конусоподібна, 
діаметром 78 мм (рис. 2, 4). Свічники відрізняються високим технологічним рівнем та 
якістю обробки деталей, які ідентичні у обох предметів, це дозволяє стверджувати, що 
перед нами зразки серійного виробництва.

У статті доцільно подати і опис двох предметів, які пов’язані з обслуговуванням 
свічників – ножиць для зняття нагару з свічок. Ножиці однотипні як за функціональною 
ознакою, так і за будовою, але відрізняються способом виготовлення. Один з предметів 
серійний, виготовлений на високому технологічному рівні з використанням заводського 
обладнання, інший кустарного виробництва, ймовірно виготовлений за заводським зраз-
ком.

Ножиці для зняття нагару зі свічок загальною довжиною 150 мм, шириною 66 мм. 
Складаються з двох пластин, та шарніра, що їх з’єднує. У кришці шарніра розташовано 
пружинний механізм. На всю ширину одного з лез сформовано підпрямокутну камеру 
довжиною 40 мм, висотою 28 мм для збору нагару. На іншому лезі розташована пла-
стина, що запирає камеру при закритті ножиць. Ручки овальні, замкнуті розмірами 
29 х 23 мм, на зовнішній стороні розташовано два декоративних виступа висотою по 
16 мм (рис. 1, 9).

Ножиці для зняття нагару з свічок загальною довжиною 129 мм, шириною 111 мм. 
Складаються з двох пластин, які утворюють леза та ручки. На одному з лез сформовано 
овальну камеру довжиною 27,5 мм, висотою 25 мм для збору нагару. На іншому лезі 
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Рис.1. 1 – 3. Обхвати для свічників XVIII – XIX ст. 4 – 8. Свічники 
пристінні XVIII – XIX ст., 9, 10. Ножиці для зняття нагару з свічок

Казанцев О.Ф.
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Рис. 2. 1 Підставка для світця (?), 2– 4. Свічники 
настільні XVIII – XIX ст., 1 – 3. Дерево, 4. Метал
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розташована пластина, що запирає камеру при закритті ножиць. Кінці лез ледь загнуті. 
Ручки круглі, незамкнені, діаметром по 55 мм (рис. 1, 10).

Свічники та інструменти для обслуговування освітлювальних приладів, передані 
до фондів Національного заповідника «Хортиця» Петром Степановичем Лінинським, 
географічно відносяться до Західної України, але разом з предметами інших колекцій 
дають достатньо матеріалу для дослідження побуту населення України XVIII – XIX ст. 
Опублікована колекція освітлювальних приладів, разом з побутовими предметами з 
інших колекцій, опрацювання яких триває, готується до експонування у Музеї історії 
запорозького козацтва.
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Чайка О.В.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВСКА В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

На протяжении всей истории своего существования человек создавал свои поселения 
вблизи источников воды. Строители крепости Александровской, выбирая для нее место 
в августе 1770 года, тоже учитывали этот фактор, заложив укрепления на берегу реки 
Мокрой Московки. Но оказалось, что принятое решение было ошибочным. Эта тер-
ритория подтоплялась во время весеннего разлива рек Кушугумки и Московки. Кроме 
того, река Московка была «весьма нездорова, у солдат часты заболевания лихорадкой 
и горячкой» [1, д. 25918, л .1]. Поэтому весной 1771 года крепость перенесли ближе к 
реке Сухой Московке и заложили ее в двух верстах от Днепра, ставшего главным источ-
ником водоснабжения для гарнизона. Но в случае осады крепости ее защитники могли 
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