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ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ

О.С. Кузь мук
кан ди дат іс то рич них наук,

мо лод ший нау ко вий спі вро біт ник
На ціо наль ний Ки є во�Пе чер сь кий іс то ри ко�куль тур ний за по від ник

МЕ ЖИ ГІР СЬ КИЙ МО НА СТИР У XVI ст.

Точ на да та за сну ван ня Ме жи гір сь ко го Спа со�Пре об ра женсь ко го мо -
на сти ря за ли ша єть ся не ві до мою. В кра єз нав чій лі те ра ту рі по бу тує те за
про за сну ван ня оби те лі грецьки ми чен ця ми на чо лі з ми тро по ли том Ми -
ха ї лом у 988 р. або кня зем Ан дрі єм Бо го лю бсь ким у 1164 р. Ці да ні взя -
ті з мо на стир сь кої “бла го че сти вої леген ди” по чат ку XVII ст., і ще у дру -
гій по ло ви ні ХІХ ст. під да ва ли ся сум ні ву таки ми дос лід ни ка ми Ки є ва
як М. Зак рев ський та М. Пе тров [6, 120�121]. На при клад, пе ре каз про
за сну ван ня оби те лі леген дар ним ми тро по ли том Ми ха ї лом по бу ту вав і у
Ми хай лів сько му Зо ло то вер хо му мо на сти рі [9, 5�6]. Ос та точ ну крап ку
мо жуть по ста ви ти ли ше ар хео ло гіч ні дос лі джен ня те ри то рії ко лиш ньо -
го мо на сти ря (те ри то рія зак ри та з 30�х рр. ХХ ст. для влаш ту ван ня уря -
до вих дач). Ця зак ри тість сприяє по ши рен ню леген ди про за ко па ну на
цій те ри то рії бі бліо те ку Яро сла ва Му дро го, яка по бу тує се ред жур на лі -
стів та па тріо тич но на лаш то ва них кра єз нав ців кіль ка де сят ків ро ків.

Ме жи гір сь кий мо на стир роз та шо ву вав ся пів ніч ні ше Виш го ро да у
мальов ни чій міс це во сті. За раз те ри то рія при ля гає до с. Но вих Пе трів ців
Виш го родсь ко го ра йо ну Ки їв ської обла сті, об го ро дже на ви со ким пар ка -
ном і охо ро няєть ся.

Ре аль на іс то рія Ме жи гір сь ко го мо на сти ря по чи на єть ся з XVI ст. Ві до -
мо стей про цей пе ріод іс ну ван ня оби те лі вкрай ма ло. Кіль ка за мі ток є на
полях Єван ге лія (збе ре гло ся до сьо год ні), яке у 1500 р. на дав слуць кий
князь Юрій: “â ëћòà j(ò) ñî(ç)äà í³u ìè ðy Pè~ [7008] èíú ä³ê òà ã~ [3]. j(ò)

íàðîæº í¿u ãà~ íà øº(ãî) ¿ñ õà à~.ô. [1500] ì(ñ)öà ãº(í)âà ðu ês [26]. äí~u

ñèº ñò~îº ºó(ã)ëi íà äà íà j(ò) âº ëè êî(ãî) êí~Pu ñëóöüêj(ãî) þðºz äî

ìàñòû(ð)u ìºæ ¿ãî(ð)êî(ãî) äî ïðº ñòî ëà ñò~î ì¿ êî ëû z à(í)äðèà(í) èãó ìº(í)

ìà íà ñòûðz ìº æè ãî(ð)ñêî(ãî) îáà÷¿(â)øè âº ëè êî ïî(ï)ñî âà(í)º j(ò) ìû øº(è)

ñòà ðî ìó ºó(ã)ë¿þ êî(ò)ðîº áû(ëî) ºó(í)ë¿º íà äà íî j(ò) êí~Pu þðüz

ñëóöüêj(ãî), êà çà(â) ºñ ìè ïº ðº ïè ñà(ò) ñ òî(ãî) ºó(ã)ë³z äà(í) îó ñèº ºó(ã)ë¿º

ïí~à à(í)äðºz âî ïî ëî Pî âî Pî ÷èíü âøü ãî ðî(ä)ñêîº äâº êà ä¿ ìº äó è P^îíü

ïºòðî(â)ñêîº äâº êà ä¿, ñ òî(â)ñòî ãî ëtñà êà(ä) ìº äó, ñ îðà íî(ãî) ïu(ò) âº äº ðº(ö)

ìº äy ñ êî çà ðî â¿(÷) ïu(ò) âº äº ðº(ö) ìº äó ñ âà ðº(ì)ëu ÷î òü ðº âº äº(ð)ö¿ ìº äy” [3,
18зв.; 11, 10]. От же, в оби те лі з кін ця XV ст. вже іс ну вав при найм ні один
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храм, ос вя че ний на честь св. Ми ко лая, а в пер ші де ся ти літ тя XVІ ст. мо -
на стир сь ка бра тія от ри му ва ла ме до ву да ни ну з с. Виш го ро да, Пе тров сько -
го, Тов сто го лі су, Ора но го і Ва ре млі. Про іс ну ван ня Ме жи гір сь кої оби те лі
на по чат ку XVI ст. свід чать по ми наль ні за пи си ігу ме нів у по мен ни ку
1625 р. [7; 12]: пе ред Ми са ї лом зга ду ють ся Ні фон тій (Во ні фа тій), Ав то -
ном, Силь вестр [4, 3б, 20].

У бе рез ні 1523 р. ко роль Си гіз мунд І на дав ігу ме ну Ми са ї лу Щер би ні
при ві лей на “ма на стыръ, про зы ва емый Ме жи гор скій, зло же не свя то го
Спа са и придћлы до не го на ле жа чіе Свя то го Ни ко лы и Свя ты хъ Апо -
столъ Пе тра и Пав ла”. В до ку мен ті заз на ча ло ся, що оби тель “на сей часъ
впуст- ле житъ”. Мо на стир по ви нен дер жа ти зем лю “по дав но му”, звіль -
няв ся від по вин но стей. Ки їв ським воє во ді і ми тро по ли ту забо ро ня ло ся
втру ча ти ся у спра ви мо на сти ря “бо мы бе ремъ то на насъ, Гос по да ря”.
Згі дно з при ві ле єм, мо на стир вва жав ся но во за сно ва ним, а від но вле ним.
У мо на сти рі вже іс ну вав ве ли кий храм і бу ли тра ди цій но ви ко ри сто ву ва -
ні зе мель ні угід дя: кор до ни во ло дінь окре сле ні у ко ро лів сько му при ві леї.
В до ку мен ті та кож йдеть ся про осо бли ву опі ку над оби тел лю з бо ку ко -
ро ля: звіль нен ня з�під юрис дик ції ки їв ських світ сь ких і ду хов них мож -
но влад ців. Від то ді мо на стир пе ре бу ває у ві дан ні Ки їв сько го зам ку [2,
460].

На ступ на звіст ка про Ме жи гір’я від но сить ся до 1546 р.: за ігу мен ства
Ан дрі ана Єван ге ліє, по да ро ва не слуць ким кня зем Юрі єм, бу ло пе ре пи са -
не кош том шлях ти ча Ан дрія По ло за: “â ëћòî Pí~ä [7054] ì(ñ)öà ìð(ñ)òà è~ [8]

äíu è(í)äè(ê)òà ä~ãî [4] ïî ëîæ¿(ë) ºñ ìè ñèº ñò~î ºó(ã)ëèº ìº æè ãî(ð)ñêî(ì) íà

ïðº ñòî ëº ñòî~ãî ìè êî ëû ðà(á) áæ~è ïí~ü àí äðº(è) ïî ëî(ç), õòî áû ìº(ë) â ñèº

ºó(ã)ë³º âçu òè èP ìà íà ñòûðz ñò~îãî, òî(è) ðî(ç)ñó äè(ò)ñu íà òî(ì) ñâº òº” [3,
3�6зв.; 11, 10�11].

До се ре ди ни XVI ст. за ігу ме на Ону фрія Ме жи гір сь кий мо на стир роз -
бу до ву єть ся: “Â ëћòî j(ò) íà ðî(æ)íèz Ñí~à Áæ~ºãî ²ñ Õà~ àôít [1555].

Ñòàëîñz Ñî âº(ð)øº íèº õðà ìy Ãí~z â Ìº æè ãî(ð)ñêî(ì) Ìî íà ñòû ðè ïðtñòî(ë)

âº ëè êèé Ïðtjáðà(æ)íèz, Ãà íø~º(ãî) ²ñ~à Õà~, è ñò~ãî ×þ(äî)òâî(ð)öà Íè êî ëû

è ñò~û(õ) âº(ð)õîâ íû(õ) àï(j)ëëü Ïtòðà è Ïàâ ëà:” [3, 1зв.; 11, 11]. Мож на при -
пу сти ти, що ці хра ми про тя гом XVI–XVI II ст., нез ва жаю чи на піз ні ші ре -
кон струк ції і пе ре бу до ви, окре сли ли своє функ ціо наль не приз на чен ня:
най біль ший го лов ний Пре об ра женсь кий со бор роз мі щу вав ся у цен трі мо -
на стир сь кої те ри то рії, Ми ко ла їв ська цер ква бу ла тра пез ною, а Пе тропав -
лівська – над брам ною. Тре ба ду ма ти, що в цей час бу ли по бу до ва ні чер не -
чі ке лії, гос по дар сь кі бу дів лі та ого ро жа дов ко ла мо на сти ря. Всі бу дів лі
бу ли з де ре ва, кам’яне бу дів ниц тво в Ме жи гір’ї роз поч неть ся в кін ці
XVII ст. Пло ща оби те лі за на ши ми пі дра хун ка ми мо гла скла да ти близь ко
3 га.

У ве рес ні 1555 р. Ми ко ла їв ська цер ква бу ла ос вя че на ки їв ським ми -
тро по ли том Ма ка рі єм: “Jñò~èñu jëòà(ð) âº ëè êà ãî Áà~ è Ñïñ~à íø~ºãî ²ñ~ Õà âî

èìu ñò~ãî à(ð)õ³tð tà ÷þ äîò âî(ð)öà Íè êî ëàà Ïðtñ~ùºí íû(ì) ìè òðî ïî ëè òî(ì)

Ê³tâ ñêè(ì) è âñtà Ðy ñè Ìà êà ðèt ìú, è ïðè âºë êî(ì) ê(ð) Æèê ãè ìî(í)òћ
Àâãyñòћ â ëћòî pr÷ [7063] êðy(ã) ñëí~öy è~ [8] ëyíћ t~³ [15], ìö~à Ñt(ï) t~³ [15] äíu

íà äí~ü ñò~ãî ì÷~íêà Íè êè òû pà Èãyì tíà Jíî a ðºu” [3, 1зв.; 11, 11].
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Пі сля Лю блінсь кої унії 1569 р. польсь кі ко ро лі ста ли на да ва ти Ме жи -
гір сь кий мо на стир у во ло дін ня пи са рям ко рон ної кан це ля рії русь ких
справ. 1 ве рес ня 1571 р. і 10 трав ня 1572 р. Ме жи гір’я і Виш го родсь ке го -
ро ди ще бу ло на да не у по жит тє ве во ло дін ня ко ро лів сько му пи са рю Єв ти -
ку Ва сильо ви чу Ви соць ко му. Пі сля йо го смер ті, 12 лип ня 1580 р., мо на -
стир от ри мав у до жи вот не во ло дін ня Яким Ви соць кий (во ло дів при близ -
но до 1595 р.) [8, 139, 146�147].

Про гос по дар ство Ме жи гір сь ко го мо на сти ря у XVI ст. ві до мо ма ло. Зе -
мель ні угід дя роз мі щу ва ли ся дов ко ла оби те лі, їх ні ме жі бу ли окре сле ні в
при ві леї Ми са ї лу Щер би ні, і зго дом нео дно ра зо во під твер джу ва ли ся
польськи ми ко ро ля ми, ук ра їнськи ми геть ма на ми і ро сійськи ми ца ря ми.
Міс це вість бу ла лі си ста, за бо ло че на, з ве ли кою кіль кі стю озер. В опи сі
Ки їв сько го зам ку 1552 р. заз на ча єть ся, що меш кан ці зам ко во го с. Пе трів -
ців Опа нас Се ми бо ко вич і Га ври ло Ма лиш ко вич да ють на Ме жи гір’я від -
по від но чо ти ри і два ві дер ця ме ду [10, 118]. У при ві леї 1571 р. зга ду ють ся
млин бі ля мо на сти ря, па сі ки, ме до ві да ни ни, бо бро ві го ни, риб ні ло ви,
ви но град ник і са ди [2, 463]. В остан ні де ся ти літ тя XVI ст. ме жи гір сь кі зе -
мель ні угід дя ста ють об’єк том за зі хань з бо ку міс це вої шлях ти, по спо ли -
тих з дов ко лиш ніх сіл і ки їв ських мі щан. Ре зуль та том скарг ігу ме на Ону -
фрія ста ла низ ка ко ро лів ських при ві ле їв і ли стів. У 1577 і 1580 рр. Сте фан
Ба то рій ви дав Ме жи гір’ю при ві леї на без мит ний про їзд су хо до лом і че рез
Дні про [5, 33�33зв.].

У 1578 р. ко роль пи сав до Чор но бильсь ко го ста ро сти Фі ло на Кмі ти
що до скар ги Ону фрія про не ви да чу ме до вої да ни ни з с. Тов сто го лі су і
Си до рів щи ни за шість ро ків. У 1580 р. Сте фан Ба то рій пи сав до ки їв ських
мі щан про незабо ро ну Ме жи гір сь ко му мо на сти рю ро би ти ка нун (си ти ти і
про да ва ти мед) три чі на рік. В то му ж ро ці ко роль на ка зав ки їв сько му рот -
мі стру Ка спе ру Струж чинсь ко го за хи ща ти мо на стир від мі щансь ких
кривд [1, 37].

У 1580 р. ігу мен Ону фрій скар жи вся ки їв сько му воє во ді князю Ко -
стян ти ну Ос трозь ко му на ути ски з бо ку під воє во ди Ма те у ша Юрі йо ви ча
Во ро нець ко го [5, 22зв.]. Ре гу ляр ни ми бу ли не ви пла ти меш кан ця ми
с. Виш го ро да і Пе трів ців ме до вої да ни ни, ви лов ни ми ри би у мо на стир сь -
ких озе рах, ви руб уван ня лі су. Князь Ко стян тин Ос трозь кий на віть ви дав
у 1585 р. “охо ро ну” мо на стир сь ким ґрун там, лі сам, озе рам і ви но град ни ку
від пе трів чан, виш го род ців і киян [5, 34 зв.].

У 1589 і 1592 рр. ки їв ський мі ща нин Яр мо ла Опа ли ха за хо пив мо на -
стир сь ку ни ву і озе ра За подь і Бо жа тин [5, 34�35зв.]. Ві ро гі дно, що на пад
у 1592 р. на Ме жи гір сь кий мо на стир ко за ків�пов стан ців на чо лі з пи са рем
Іва ном Грен ко ви чем, по бит тя ігу ме на Іос ифа Бо бро ви чаKКо птя і “по шар -
пан ня” ко ро лів ських гра мот на зе мель ні угід дя був ін спі ро ва ний міс це ви -
ми меш кан ця ми с. Виш го ро да, Пе трів ців і Стри же ва.

В кін ці XVI ст. князь Ко стян тин Ос трозь кий про являє ін те рес до Ме -
жи гір сь ко го мо на сти ря: ви дає охо рон ні ли сти, за йо го на ка за ми по чи на -
ють уточ ню ва ти ме жі зе мель них угідь, і зреш тою ста вить “сво їх” ігу ме нів:
Іос ифа Ге ра си мо ви ча у 1595 р., а по тім Афа на сія Мо ско ви тя ни на у
1599 р. Князь ви дав обом ли сти на ігу мен ство, хо ча їх ні по пе ред ни ки от -
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ри му ва ли та кі до ку мен ти тіль ки від ко ро ля [5, 39�39зв.]. Вар то від зна чи -
ти, що Ко стян тин Ос трозь кий був “па тро ном” ігу ме на ки їв сько го Ки ри -
лів сько го мо на сти ря Ва си лія Кра сов сько го та Пе чер сь ко го ар хі ман дри та
Єли сея Пле те нець ко го. Та ка “ка дро ва” по лі ти ка і осо би ста під трим ка кня -
зя сприя ла під не сен ню чер не чо го жит тя у Ки є ві, і в по даль шо му впли ну -
ли на пе ре біг пра во сла вно�уній но го про ти стоян ня у мі сті.

Про тя гом XVI ст. Ме жи гір сь кий мо на стир не ві ді гра вав знач ної ро лі у
цер ков но му жит ті Ки є ва. Ли ше з при хо дом на стоя те ля Афа на сія у жит ті
оби те лі роз по чи на єть ся но вий етап, пов’яза ний з бу дів ниц твом і оно влен -
ням хра мів, прим но жен ням зе мель них угідь і ба гат ства Ме жи гір’я.

МЕ ЖИ ГІР СЬ КІ ІГУ МЕ НИ XVI ст. 
[2, 893; 11, 10; 3, 1зв.�18зв.; 4, 1�20; 5, 22зв.�35зв.]

Ні фон тій (Во ні фа тій) кі нець XV – по ча ток XVI ст.
Ав то ном по ча ток XVI ст.
Силь вестр по ча ток XVI ст.
Ми са їл Щер би на 1523 р.
Ан дрі ан 1546 р.
Ону фрій 1555–1580 рр.
Іос иф Бо бро вич�Ко поть 1580–1593 рр.
Іос иф Ге ра си мо вич 1595–1598 рр.
Афа на сій Мо ско ви тя нин 25 січ ня 1599 – 7 трав ня 1612 рр.

При міт ки

1. Ге ра си мен ко Н. Іс то рія Ме жи гір’я. – К., 2005.
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Л.М. Зен ко ва
до цент

Пол тав ський уні вер си тет спо жив чої ко оп ера ції Ук ра ї ни

ХРА МИ Й ЦЕР КВИ ПОЛ ТА ВИ ПЕ РІО ДУ ГЕТЬ МАН ЩИ НИ

Ві до мо, що про тя гом ба гатьох ро ків цер ков но�ре лі гій не жит тя бу ло
забо ро не ною те мою для дос лід ни ків. З при чин за і део ло гі зо ва но сті іс то -
рич ної нау ки, все, що не від по ві да ло офі цій но му тлу ма чен ню, бу ло во ро -
же і не за слу го ву ва ло на де таль не вив чен ня. То му за ро ки не зал еж но сті
вче ні на ма га ють ся на до лу жи ти втра че не. 

Ос нов ни ми дже ре ла ми, що да ють нам мо жли вість оз най оми ти ся з іс то -
рич ни ми пам’ят ка ми Пол та ви ХVІІ–ХVІ ІІ ст. є дос лі джен ня ві до мих кра -
єз нав ців, зо кре ма П. Бо дянсь ко го, В. Буч не ви ча, І. Пав лов сько го, В. Жук
та ін. [1] Зав дя ки їх ній лю бо ві до рід но го краю і кло пі ткої пра ці що до зби -
ран ня ві до мо стей про ньо го, ми мо же мо сьо год ні більш яс кра во уя ви ти іс -
то рію пам’ят них міс ць Пол тав щи ни. Це осо бли во ва жли во на пе ре дод ні
300�річ чя Пол тав ської би тви, ко ли з на бли жен ням до сто мен ної да ти ін те -
рес до іс то рії Пол та ви знач но зрос тає.

Під час Виз воль ної вій ни се ре ди ни ХVІІ ст. Пол та ва бу ла міс цем роз -
та шу ван ня Пол тав сько го пол ку, ство ре но го вліт ку 1648 р. “У ста рій ча -
сти ні мі ста, на Со бор ній пло щі, стояло п’ять де рев’яних хра мів, се ред яких
ви со чів Ус пенсь кий со бор з дзві ни цею. Не по да лік від ньо го зна хо ди ли ся
Срі тенсь ка цер ква та Воз не сенсь кий храм. Тут же роз та шо ву ва ли ся тор го -
вель ні ря ди і бу дів лі воєн но го гар ні зо ну – бу ди нок пол ко вої кан це ля рії,
суд, по ро хо ві льо хи та цейхгауз… Да лі зна хо ди лись ма за ні ха ти, се ред
яких ли ше три бу дин ки бу ли кам’яни ми…” Так опи сує Пол та ву ХVІІ ст.
су до вий при став В.Є. Буч не вич [1, 24].

Най біль шою спо ру дою мі ста був Хре сто воз дви женсь кий мо на стир,
зве де ний у 1650 р. з до зво лу ві до мо го цер ков но го дія ча й пись мен ни ка,
ми тро по ли та Ки їв сько го, Га лиць ко го і всі єї Ру сі Силь ве стра Ко со ва на
честь пе ре мо ги ук ра їнсь ких ко за ків над польсь кою шлях тою. Кош ти на
йо го бу дів ниц тво ви ді ли ли пол тав ський пол ков ник Мар тин Пуш кар,
пред став ни ки ко заць кої стар ши ни Іван Іс кра, Іван Кра мар та ін. Є ві до мо -
сті, що на мо на стир жер тву вав кош ти Іван Ма зе па. Як заз на чав ві до мий
дос лід ник па мя ток ар хі тек ту ри Пол та ви М. Ру динсь кий, “зви чаї тих ча сів
при му шу ва ли пол ков ни ків і вза га лі стар ши ну ви щих кіл дба ти про цер -
ков не бу дів ниц тво, а ста рі війсь ко ві тра ди ції пов’язу ва ли те бу дів ниц тво
в пер шу чер гу з мо на сти ря ми” [2, 35]. 

Всі бу дів лі мо на сти ря бу ли, зро зу мі ло, де рев’яни ми. У 1689 р. на кош -
ти геть ма на Івана Са мой ло ви ча по ча ло ся спо ру джен ня му ро ва но го Хре -
сто воз дви женсь ко го собо ру, але в 1695 р. він був зруй но ва ний крим ськи -
ми та та ра ми. Пер ша кам’яна спо ру да – Хре сто воз дви женсь ка со бор на
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цер ква з’яви ла ся че рез кіль ка де ся ти літь по то му. Гро шо ву до по мо гу цьо го
ра зу мо на стир одер жав, як ствер джує М. Ру динсь кий, від Ва си ля Леон ті -
йо ви ча Ко чу бея (то го са мо го, який ра зом з пол тав ським пол ков ни ком
Іва ном Іс крою був 1708 р. стра че ний за на клеп ниць ким до но сом) [2, 11]. 

У сті нах Хре сто воз дви женсь ко го мо на сти ря нео дно ра зо во зу пи ня ли ся
ко ро но ва ні осо би. Шведсь кий ко роль Карл ХІІ влаш ту вав тут свою
штаб�квар ти ру на пе ре дод ні Пол тав ської би тви. З гар мат, що сто яли на
мо на стир сь кій го рі, шве ди па ли ли по об ло же ній Пол тав ській фор те ці. Пі -
сля пе ре мо ги ро сіян мо на стир ві дві дав Пе тро І, а 1787 р. ро сійсь ка ім пе -
рат риця Ка те ри на ІІ об ра ла йо го для своєї тим ча со вої зу пин ки під час по -
до ро жі до Кри му. Для неї в мо на сти рі бу ло спо ру дже но спе ціаль ну Ка те -
ри нинсь ку за лу, сті ни якої при кра ша ли рід кіс ні ху дож ні по лот на. Се ред
при двор но го поч ту, що су про во джу вав ім пе рат рицю, бу ли Г.О. По тьом кін,
П.О. Ру мян цев, О.В. Су во ров, М.І. Ку ту зов, які бра ли участь у ма не врах
на по лі Пол тав ської би тви, де бу ло імі то ва но ба та лію 1709 р. [3, 21, 27]

При мо на сти рі бу ла ве ли ка бі бліо те ка ста ро вин ної, пе ре важ но ре лі гій ної
лі те ра ту ри, дія ли май стер ня іко но пис ців, шко ла, ду хов на се мі на рія, що ма ло
ва жли ве зна чен ня для ро звит ку ду хов но го жит тя, куль ту ри та ос ві ти в краї. 

Сьо год ні ста ро дав ній храм про дов жує слу жи ти лю дям – тут роз мі -
стив ся жі но чий мо на стир. Ве лич но здій ма ють ся до не ба сво ї ми ку по ла ми
уні каль ні па мят ки ар хі тек ту ри – дзві ниця, со бор, Тро їць кий храм. Як і в
да ле кі ча си, до но сить ся з ви со кої Мо на стир сь кої го ри ча рів на ме ло дія
дзво нів. Крім Хре сто воз дви женсь ко го, в 1676 р. бу ло за сно ва но Пол тав -
ський По кров ський мо на стир, який 1721 р. був пе ре не се ний у пе ред мі стя
Пол та ви, в с. Пуш ка рів ку. 

По сту по во в цер ков но му бу дів ниц тві від бу ва ли ся пев ні змі ни, що ві -
доб ра жа ли за галь ні тен ден ції: де рев’яні цер кви за мі ню ва ли ся му ро ва ни -
ми, знач но біль ши ми за об ся гом, по ча ли з’яв ля ти ся ба га тоя рус ні му ро ва -
ні дзві ни ці. 

Де рев’яний Ус пенсь кий со бор, про який зга ду ва ло ся ви ще, та не ве лич -
ка двоя рус на дзві ниця бу ли зве де ні ще на по чат ку ХVІІ ст. У 1748 р. по -
ряд з де рев’яним со бо ром роз по ча ло ся бу дів ниц тво ве ли ко го му ро ва но го
хра му. Йо го фун да то ра ми ста ли пол тав ський пол ков ник А. Гор лен ко,
обоз ний А. Ру нов ський, пол ко вий суд дя Г. Сах нов ський. Че рез не ста чу
кош тів бу дів ниц тво за тя гло ся май же на 22 ро ки. Фак тич но Ус пенсь кий
со бор бу ду вав ся Пол тав ським пол ком, про що свід чать зві ти, які по сту па -
ли до пол ко вої кан це ля рії [4, 36]. На реш ті в 1770 р. йо го бу ло ос вя че но, а
в 1801 р. за кін чи ло ся бу дів ниц тво чо ти рия рус ної дзві ни ці. На третьо му
яру сі дзві ни ці ви сів чу до�дзвін “Ки зи кер мен”, пе ре не се ний із ста рої де -
рев’яної бу дів лі. Цей дзвін був від ли тий у 1695 р. на кош ти пол тав сько го
пол ков ни ка П.С. Гер ци ка з тро фей них гар мат, здо бу тих при штур мі та тар -
сь кої фор те ці “Ки зи кер мен” під час азов ських по хо дів Пе тра І, в яких бра -
ли участь і ко за ки Пол тав сько го пол ку. Ва жив дзвін по над 150 пу дів.
Щоб йо го звук був дій сно “ма ли но вий”, при ви го то влен ні бу ло до бав ле но
27 пу дів срі бла. На дзво ні від ли тий герб Гер ци ків, по стать Бо жої Ма те рі з
Немо влям, гір лян ди з ли стя та вір ші. Тіль ки че рез 200 ро ків, ко ли на дзво -
ні ви ни кли трі щи ни, йо го бу ло від пра вле но до Мос кви і пов тор но пе ре -
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плав ле но з від но влен ням ус іх зо бра жень. Ви ко ри сто ву вав ся дзвін “Ки зи -
кер мен” до 1932 р., а ни ні він є ек спо зи цій ним ше дев ром Пол тав сько го
кра єз нав чо го му зею. 

В Ус пенсь ко му со бо рі зна хо ди ли ся та кож уні каль ні єван ге лія 1628 і
1644 рр., яки ми за ці ка ви лась ім пе рат риця Ка те ри на ІІ під час сво го ві зи -
ту до Пол та ви. 

Над зви чай но ці ка ва іс то рія Спась кої цер кви, що за ли ши лась єди ним
іс то рич ним свід ком обо ро ни Пол та ви від шве дів. Як свід чать до ку мен ти,
на міс ці її су ча сно го роз та шу ван ня стояла ве ли ка де рев’яна Пре об ра -
женсь ка цер ква, по бу до ва на, імо вір но, пі сля на ва ли та тар на Пол та ву в
1695 р. У ве рес ні 1705 р. во на зго рі ла. Але “пре сві тер Спа со�Пре об ра -
женсь кий Іван Сві тай ло, за до по мо гою па на Іва на Іскри, ку пив ста рий
де ре вля ний храм Пре об ра жен ня в Пол тав сько му Хре стоз дви женсь ко му
мо на сти рі і пе ре ніс йо го на міс це по го рі лої цер кви…” [2, 10] На стоя тель
цер кви Іван Сві тай ло, який був спо движ ни ком ге не раль но го суд ді Ва си -
ля Ко чу бея та пол ков ни ка Іва на Іскри, ви рі шив за їх ньою до по мо гою збу -
ду ва ти но ву од ной мен ну цер кву з ма те рі а лів ро зі бра но го на той час де -
рев’яно го Воз дви женсь ко го собо ру. До ре чі, І. Сві тай ло увій шов в іс то рію
як один із до но щи ків Пе тру І на геть ма на Іва на Ма зе пу що до йо го зв’яз -
ків зі Шве ці єю. За на род ни ми пе ре ка за ми, са ме в по пів ській світ ли ці Ва -
силь Ко чу бей та Іван Іс кра ра зом із гос по да рем ви ме ти ку ва ли той до нос
[4, 47]. Зго дом, на кош ти В. Ко чу бея по ча ло ся спо ру джен ня кам’яно го
Хре стовоз дви женсь ко го мо на сти ря.

Од нак, щоб швид ше за до воль ни ти куль то ві по тре би па ра фіян, на по пе -
ли щі Пре об ра женсь кої цер кви бу ло збу до ва но не ве лич ку де рев’яну
Спась ку цер кву, яка по ча ла дія ти вже в бе рез ні 1706 р. 

Де я кі дос лід ни ки вва жа ють, що пі сля по же жі бу ло від но вле но ли ше
Спась кий при діл ко лиш ньої цер кви Пре об ра жен ня. На при клад, В.Е. Буч -
не вич, по си лаю чись на уні каль ний ста ро друк “Ан фо ло гіон...” (ін ша наз ва
“Три фо лог”), де на 15�й сто рін ці, по руч з да тою 6 ве рес ня, зро бле но за пис:
”1705 го да, се го дня, по ли тур гии в сре ду, сго ре ла цер ковь Пре об ра же ния
Гос под ня...”, ро бить вис но вок, що від но вле ним був бо ко вий Спась кий
при діл, де й збе рі га ла ся ця кни га. Роз біж но сті в да тах по же жі, на дум ку ві -
до мо го кра єз нав ця В.Н. Жук, ви кли ка ні тим, що в окре мих до ре во лю цій -
них ви дан нях по мил ко во бу ла вка за на да та 6 ве рес ня 1705 р., яка зго дом
пов то ре на в окре мих пу блі кац ях на шо го ча су. Іс то рик О.І. Ле виць кий
вста но вив, що се ре да 6 ве рес ня при па да ла на 1704 р. [3, 87]

Про те спо ру джен ня но вої Пре об ра женсь кої цер кви бу ло від кла де но у
зв’яз ку з тим, що І. Сві тай ла, який був при чет ним до спра ви стра че них
В. Ко чу бея та І. Іскри, нев дов зі бу ло за сла но на Со лов ки, звід ки він по вер -
нув ся ли ше 1710 р. За цей час Спась ка цер ква на бу ла ме мо рі аль но го зна -
чен ня. За пе ре ка за ми, на ступ но го дня пі сля Пол тав ської би тви, Пе тро І
ві дві дав її, і був при сут ній на уро чи сто му мо леб ні з на го ди пе ре мо ги над
шве да ми. У ній збе рі га ли ся ста ро вин ні книж ки, зо кре ма Єван ге лії дру ку
1644 і 1698 рр., вже зга ду ва ний “Ан фо ло гіон...” ль вів сько го ви дан ня
1651 р., сім ікон, на пи са них у 1676 р. іко но пис цем Ге ра си мом Ні мим та ін -
ші виз нач ні пам’ят ки.
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Пі сля по вер нен ня І. Сві тай ла із за слан ня роз по ча ли ся ро бо ти по спо -
ру джен ню Пре об ра женсь кої цер кви. Її збу ду ва ли по руч із Спась кою, сті -
на бі ля сті ни з окре мим вхо дом. Але де рев’яні бу дів лі цер ков по сту по во
пе ре тво рю ва лись на ру ї ни. То му бу ло ви рі ше но Пре об ра женсь ку цер кву
ро зі бра ти, а Спась ку збе рег ти як цін ну пам’ят ку іс то рії.

У 1837 р. Пол та ву ві дві дав Олек сандр ІІ. По ба чив ши жа лю гі дне ста но -
ви ще, в яко му опи ни лась цер ква, він по жер тву вав на її збе ре жен ня дві ти -
ся чі ру блів. Де сять ти сяч кар бо ван ців зі бра ло пол тав ське дво рян ство. На
ці гро ші за про ек том хар ків сько го ар хі тек то ра А. То на над де рев’яною
Спась кою цер квою зве ли му ро ва ний фут ляр, спо ру ди ли по ряд но ву це -
гля ну дзві ницю (во на не збе ре глась) і вста но ви ли на міс ці від по чин ку Пе -
тра І но вий пам’ят ник. От же, збу до ва на як тим ча со ва, Спась ка цер ква ста -
ла уні каль ною іс то рич ною пам’ят кою, свя ти нею пол тав ців. 
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