
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ 

 

На правах рукопису 

 

 

МЕЛЬНИК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

 

УДК 903.5(477.25)"16/18" 

 

 

ПОХОВАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ КИЄВА ХVІ―ХVІІІ СТ. 

 

 

Історичні науки ― 07.00.04 ― археологія 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук 

 

 

Науковий керівник 

КОЗУБОВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

кандидат історичних наук 

 

 

 

 

Київ ― 2017



2 

 

 

ЗМІСТ 

 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ....................................................................... 4 

ВСТУП ........................................................................................................................ 5 

1.1. Історія археологічних досліджень........................................................... 11 

1.2. Писемні, етнографічні та зображальні джерела .................................... 22 

1.3. Стан наукової розробки теми .................................................................. 34 

1.4. Методичні засади та методика дослідження .......................................... 45 

РОЗДІЛ 2 ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ КИЇВСЬКИХ НЕКРОПОЛІВ ............. 48 

2.1.  Верхнє місто ............................................................................................. 48 

2.2. Подільська та Плоська частини міста, гора Щекавиця ......................... 66 

2.3. Печерськ та форштадт .............................................................................. 81 

2.4. Околиці міста ............................................................................................ 98 

РОЗДІЛ 3 ЕЛЕМЕНТИ ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ ....................................... 108 

3.1. Устрій могильної споруди ................................................................. 108 

3.2. Особливості тілопокладення ............................................................. 123 

3.3. Поховальний інвентар ........................................................................ 129 

3.4. Вбрання та прикраси .......................................................................... 139 

3.5. Надмогильні елементи ....................................................................... 144 

РОЗДІЛ 4 КЛАСИФІКАЦІЯ НЕКРОПОЛІВ ТА СОЦІО-ІСТОРИЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕРЛИХ ..................................................................... 147 

4.1. Види могильників ................................................................................... 147 

4.2. Характеристика некрополів ................................................................... 152 

4.3. Демографічна характеристика похованих ............................................ 155 

4.4. Основні чини поховання ........................................................................ 159 

4.5. Реконструкція поховально-обрядового комплексу ............................. 168 

ВИСНОВКИ ............................................................................................................ 175 



3 

 

 

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ........................................................................................ 184 

ДОДАТКИ ............................................................................................................... 186 

Додаток А. Таблиці ........................................................................................ 186 

Додаток Б. Ілюстрації .................................................................................... 308 

Додаток В. Типологія натільних хрестів ..................................................... 360 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ............................ 365 

 



4 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АН СРСР ― Академія наук СРСР 

АН УРСР ― Академія наук УРСР 

АУ ― Архіви України 

дис. ― дисертація 

екз. ― екземпляри 

З ― захід 
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од. ― одиниця 

Пд ― південь 

Пн ― північ 

пох. ― поховання 

ПСЗРИ ― Полное собрание законов Российской империи 

РА — Российская археология 

РЕМ ― Російський етнографічний музей 

С ― схід 

СА ― Советская археология 

УІЖ ― Український історичний журнал 
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ЦДІАУК ― Центральний державний історичний архів у м. Києві 

♀ ― жінка 

♂ ― чоловік 
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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність теми. Поховальні комплекси є яскравим прикладом 

культурної спадковості поколінь. Ставлення міської громади до них та 

поховального обряду загалом є одним із проявів рівня розвитку соціуму, в 

основі якого лежать консервативні релігійні уявлення про душу, 

потойбічний світ та воскресіння. Через уривчастість та обмеженість 

збережених писемних джерел археологічні дані про поховальні пам’ятки як 

ланку традиційного духовного життя українців набувають важливого 

значення. 

Дисертаційна робота присвячена висвітленню обрядової практики та 

особливостей функціонування поховальних комплексів Києва ХVІ―ХVІІІ 

ст. Вибір теми зумовлений накопиченням потужного фонду археологічних 

джерел, отриманих під час широкомасштабних робіт у зонах новобудов, 

зокрема, на території Михайлівського Золотоверхого монастиря, садиби 

Десятинної церкви, Вознесенського некрополя, упродовж останніх 

десятиліть. У численних працях, присвячених Києву зазначеного періоду, 

пріоритетна увага приділялася вирішенню питань політичного простору, 

соціальної топографії та історичного розвитку міста. Водночас, розгляд та 

інтерпретація поховальної обрядовості залишалися поза межами наукових 

інтересів. 

Функціонування некрополів доби Середньовіччя та раннього Нового 

часу тісно пов’язане з монастирями та храмами, на території яких вони 

розміщувалися. Адже офіційне запровадження міських кладовищ відбулося 

після прийняття Сенатом Російської імперії відповідного рішення в 1771 р. 

Висвітлення сформульованої проблеми відкриває нові можливості для 

здійснення аналізу не лише особливостей поховального обряду та київських 



6 

 

 

цвинтарів, але й історії спряжених з ними культових споруд, 

демографічних характеристик городян. 

Роботи попередніх дослідників теми репрезентовані насамперед 

оглядовими та вузько проблемними публікаціями, які не відображають 

загальну картину київських поховальних пам’яток. Проте накопичені 

впродовж майже 200 років компактні в часовому та просторовому аспекті 

археологічні дані потребують докладного та всебічного висвітлення. 

Особливий інтерес саме до київських некрополів викликаний їх тривалим 

функціонуванням (деяких починаючи з давньоруського часу), 

різноманіттям та насиченістю комплексів. Нині не лише основні 

(картографування, реконструкцій поховального обряду, датування 

поховань та хронологія некрополів), але й вузькі питання (типологія 

поховальних споруд, поширення окремих категорій супровідного 

інвентарю) стосовно наявних матеріалів залишаються невирішеними, що 

зумовлює актуальність сформульованої теми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертація 

виконана в рамках наукової програми Відділу археології Києва Інституту 

археології НАН України: «Археологічні дослідження середньовічного 

Києва» (2010―2014 рр.), № 0109U008922. 

Метою роботи є систематизація та дослідження сукупності 

поховальних комплексів як складного соціокультурного явища в історії 

Києва ХVІ―ХVІІІ ст. 

Поставлена мета передбачає вирішення таких основних завдань:  

- узагальнити досвід археологічного вивчення поховальних 

пам’яток; 

- здійснити спробу реконструкції історичної топографії київських 

некрополів ХVІ―ХVІІІ ст.; 
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- систематизувати, охарактеризувати та розподілити поховання за 

основними видами цвинтарів, визначити загальні риси кожного 

з них; 

- проаналізувати та типологізувати поховальні споруди;  

- уточнити датування окремих поховальних комплексів та 

супровідного інвентарю; 

- розглянути особливості та окреслити модель поховального обряду 

на основі доступних археологічних, писемних та етнографічних 

джерел; 

- визначити статево-віковий склад померлих, спираючись на 

антропологічні та писемні дані; 

- встановити соціально значущі, втілені у поховальній практиці 

детермінанти; 

- співвіднести поховальний обряд та православні чини поховання.  

У якості об’єкта дослідження обрано поховальні пам’ятки Києва та 

його околиць XVI―XVIII cт. 

Предметом дослідження є поховальна практика 

пізньосередньовічного та ранньомодерного Києва в історико-

топографічному і соціокультурному аспектах. 

Методологічну основу дисертації складають загальнонаукові та 

спеціальні методи. Дослідження побудоване на системному підході та 

принципах діалектичного взаємозв’язку частини та цілого. Предметний 

аспект передбачає проведення структурно-компонентного аналізу через 

кореляцію результатів. Під час вирішення поставлених завдань використані 

метод аналізу та синтезу, дедукції та індукції. Застосування перелічених 

методологічних засад на конкретному археологічному матеріалі виходило із 

розуміння поховального обряду та кожної пам’ятки як впорядкованої, 

цілісної та динамічної системи елементів. У межах системного підходу 

автором також використовувалися раціональні положення еволюціонізму 
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(змінність та спадковість) та дифузіонізму (запозичення та змішування). 

Крім того, у процесі написання роботи використані загальноісторичні 

методи пізнання (порівняльно-історичний, хронологічний, метод аналогій). 

Залучення морфологічного та типологічного методів дозволи здійснити 

статистичну обробку результатів вивчення археологічних пам’яток. 

Наукова новизна роботи полягає у: 

- введенні до наукового обігу значного блоку нових фактологічних 

даних, отриманих під час роботи археологічних експедицій у 

Верхньому місті, на Подолі, Печерську та околицях Києва;  

- здійсненні першого комплексного аналізу київських поховальних 

пам’яток ХVІ―ХVІІІ ст. за їх основними критеріями (історико-

топографічний контекст, риси поховального обряду, 

характеристика цвинтарів), визначенні комплексу ознак, 

найбільш взаємопов’язаних та взаємодіючих між собою; 

- створенні типології поховальних споруд та натільних хрестів;  

- розробці класифікації супровідного інвентарю; 

- вирішенні питань, що не висвітлювалися або розглядалися побіжно 

попередніми дослідниками, зокрема, окреслення загальної 

картини цвинтарів, простеження варіативних особливостей 

поховального обряду, виокремлення поховань відповідно до 

православних чинів. 

Хронологічні рамки визначаються періодом від ХVІ до кінця 

ХVІІІ ст. Нижня межа обумовлена появою надійно датованих археологічних 

комплексів та писемних джерел, пов’язаних із об’єктом дослідження. 

Верхня межа відповідає офіційному запровадженню міських цвинтарів.  

Територіальні межі охоплюють історичне ядро Києва ХVІ―ХVІІІ ст. 

(Верхню, Подільську, Плоську і Печерську частини) та його найближчі 

околиці (від Кирилівського монастиря на півночі до Видубицького 

монастиря на півдні), які стали місцем поховання мешканців міста.  
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Джерельною базою дослідження є сукупність друкованих, архівних та 

інших матеріалів, репрезентованих такими типами: археологічними, 

писемними, іконографічними, етнологічними, речовими та епіграфічними. 

Основну частину складають документи, що зберігаються в фондах 

державних архівних установ, зокрема, у науковому архіві Інституту 

археології НАН України, Центральному державному історичному архіві в 

м. Києві та Інституті рукопису Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського НАН України. Загалом за період із 1840-х до 2014 рр. 

поховання були зафіксовані на території 25 парафіяльних, 11  монастирських 

та 2 міських цвинтарів, а також 9 могильників, поблизу яких культових 

споруд не виявлено. До найповніше досліджених комплексів належать 

Вознесенський цвинтар, некрополі Михайлівського Золотоверхого та Києво-

Печерського монастирів, Різдва Пресвятої Богородиці (Миколи 

Десятинного), Золотоустівської, подільської Успенської та старокиївської 

Троїцької церков; а також могильник на вул. Юрківській, 3. Значний блок 

поховань та кладовищ унаслідок поверхових або нерівномірних польових 

робіт є обмеженим в інформативному аспекті. Загальна кількість залучених 

до аналізу пам’яток налічує понад 3000 поховань. 

Практичне значення результатів дослідження визначається 

можливістю використання отриманих даних в узагальнювальних працях з 

археології та історії Києва пізньосередньовічного та ранньомодерного часів, 

для підготовки спецкурсів, лекцій. Визначені ділянки поховальних 

комплексів суттєво допоможуть у створенні єдиного реєстру історичних 

некрополів міста, охоронних зон та об’єктів історико-культурної спадщини. 

У випадку неможливості збереження вони потребують проведення повного 

комплексного дослідження та перепоховання. На основі інформаційного 

наповнення пам’яток запропоновано способи систематизації, аналізу та 

інтерпретації матеріалів для подальших досліджень-реконструкцій соціо-

демографічної структури міста. 
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Особистий внесок здобувача полягає в участі у польових 

дослідженнях Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології 

НАН України під керівництвом Г. Ю. Івакіна на території некрополів 

колишніх Десятинної церкви (Х―ХІІІ, кінець ХVІ ― ХVІІІ ст.) та 

Вознесенського жіночого монастиря (ХVІІ―ХVІІІ ст.). Одержані матеріали 

археологічних розкопок широко залучені під час написання дисертації. Крім 

того, в опублікованих працях до наукового обігу введено нові дані про 

поховання та цвинтарі Києва ХVІ―ХVІІІ ст., смертність городян у ХVІІІ ст. 

та символи християнського благочестя ХVІІ―ХVІІІ ст. 

Апробація результатів дослідження. Основні напрацювання з 

питань, що розглядаються в роботі, представлені на 16 міжнародних і 

всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях: 

м. Кам’янець-Подільський (2010 р.), м. Київ (2010―2016 рр.), м. Вишгород 

(2011 р.) та м. Винники (2015 р.). 

Публікації. За темою роботи опубліковано 18 наукових статей, 6 з 

яких ― у фахових виданнях України, 1 ― у закордонному фаховому 

виданні. 

Структура роботи й обсяг дисертації. Рукопис дисертації 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків (загалом 183  стор.), 

списку використаних джерел (560 позицій літератури та 189 позицій 

архівних матеріалів), трьох додатків (179 стор.). Загальний обсяг роботи 

становить 397 стор. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХОВАЛЬНИХ 

ПАМ’ЯТОК КИЄВА ХVІ—ХVІІІ ст. 

 

 

 

1.1. Історія археологічних досліджень 

 

Із початком активного археологічного вивчення давнього Києва в першій 

чверті ХІХ ст. у поле зору дослідників-аматорів потрапили й могили 

пізньосередньовічного та ранньомодерного часів. Подальше проведення 

розкопок на території храмів та цвинтарів поблизу них значно розширило 

джерельну базу поховальних комплексів. Процес отримання нових 

археологічних матеріалів триває й досі. 

В історії вивчення даних пам’яток, спираючись на одержані результати 

досліджень, можна виокремити чотири основні періоди. Перший із них ― епоха 

антикваріанізму ― тривав з 1820―1890-х рр. Більшість із проведених у цей час 

робіт відбувалася у формі побіжних спостережень. Увагу дослідників та 

шукачів привертали, насамперед, цінні з матеріального погляду знахідки, а 

поховання раннього Нового часу відходили на другорядний план. За часів 

митрополита Євгенія (Болховітінова) протягом 1823―1826 рр. на території 

Десятинної церкви були здійснені розкопки, під час яких виявлено багато кісток 

зі зруйнованих поховань [Cементовский 1871, с. 44; Описание 1872, с. 14; 

Ананьєва 1996, с. 18]. Наступного року відставний поручник гвардії 

О. С. Анненков отримав дозвіл на будівництво нової Десятинної церкви. У його 

листі-зверненні від 1845 р. до генерал-губернатора Д. Г. Бібікова під 1827 р. 

згадані розкопки К. А. Лохвицького, в ході яких «у багатьох місцях на цвинтарі 

не лише фундаменти, але розкопані були труни, не пощадили й кісток 

померлих» [О. Л. 1894, с. 153, 155]. Далі О. С. Анненков наголошує на 
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необхідності збереження цвинтаря від подальшої руйнації. Однак, практичної 

реалізації це застереження не набуло. 

Утворення Імператорської археологічної комісії, місцевих археологічних 

товариств, органів державного контролю за розкопками та проведення з 1869 р. 

систематичних Археологічних з’їздів стали новим стимулом для досліджень в 

сфері церковної археології [Ковпаненко 2005; Полякова 2012, с. 184]. Уперше 

поховання ХVІІ―ХVІІІ ст. у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові 

відзначені під час пониження підлоги престолу у 1863―1865 рр. 

[Л[ебединцев] П. 1888а, с. 10, 11]. Про велику кількість могил лютеранського 

цвинтаря ХVІІІ ст. на початку бул. Бібіковського (суч. бул. Тараса Шевченка) 

стає відомо з повідомлення 1876 р. [Дело, спр. 8]. Склепи в головному соборі 

Михайлівського Золотоверхого монастиря (далі — МЗМ) були виявлені під час 

встановлення калориферу у 1888 р. [Дело, спр. 3317, арк. 4—6]. Але, оскільки 

археологічна комісія отримала право на надання дозволів та організацію 

розкопок у Російській імперії лише після відповідного наказу імператора 

Олександра ІІІ від 1889 р., описи згаданих пам’яток репрезентовані вибірковими 

повідомленнями [Формозов 1961, с. 104]. 

Загалом, цей період визначився переважно випадковим характером 

знахідок та ігноруванням масового матеріалу, до якого належали і поховання 

ХVІ―ХVІІІ ст. Унаслідок тогочасної практики складання стислих описів і 

звітів, одержана інформація про зазначені вище пам’ятки є неповною. Зокрема, 

дослідники не вказували, навіть приблизну кількість могил, обмежуючись 

словами «багато», «декілька», «низка» та ін. За деякими винятками, ця практика 

триватиме до 1960-х рр. Часто наявність поховань, виявлених під час земляних 

робіт, зазначалася особами, які не мали спеціальної підготовки. Крім того, 

розкопки, що відбувалися коштом приватних осіб, змушували вчених, на шкоду 

науковим пошукам, зосереджуватися на перш за все на інтересах замовників. 

Брак належної уваги до пам’яток ХІV―ХVІІІ ст. та системи їх охорони, а також 

загальний низький рівень методів ведення польових робіт призвели до їх 
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безповоротної втрати. Однак, попри це, здійснені пошуки продемонстрували 

широкі можливості для археологічного вивчення поховань. Відкрита в цей 

період загальна кількість пам’яток становить: 53 од. ― у простих ямах, 1 од. — 

у саркофазі та 14 од. ― у склепах; з них у Старому місті ― 16 од., на Подолі ― 

23 од., на Печерську та форштадті — 23 од., на горі Юрковиці — 6 од. 

(Додаток А, табл. 1―5; рис. 1―5). 

Міжвоєнний період охоплює 1900―1930-ті рр. та пов’язаний із 

потужними зрушеннями в дослідженні київських поховань. Так, в 1907—

1908 рр. відомий археолог В. В. Хвойка здійснив розкопки на 

Старокиївській горі. На сусідній з нею ділянці Імператорська археологічна 

комісія доручила архітектору та археологу Д. В. Мілєєву протягом 

1908―1914 рр. провести масштабні досліди на території Десятинної церкви. 

Особливості фото- та графічної фіксації поховань демонструють відмінні 

практичні навички та високі професійні знання вченого, що, безсумнівно, 

випередили свій час [Императорская 2009, с. 923―928]. Завдяки клопіткій 

праці автора вдалося отримати точні дані про 464 могил ХVІ―ХVІІІ ст. Ця 

інформація фактично стала ядром вивчення некрополя старокиївської 

церкви Різдва Пресвятої Богородиці (далі ― РПБЦ) та поклала початок 

новий археологічний вісі в історії Києва. 

Дослідження старокиївської церкви в ім’я Живоначальної Трійці (далі ― 

ЖТЦ) та її цвинтаря були розпочаті з утворення окремої комісії Київського 

Товариства охорони пам’яток старовини та мистецтва у 1912 р. [Протоколы, 

спр. 30, арк. 33]. Членами останнього були досліджені і поховання на території 

Грецького Катерининського та Домініканського монастирів, церкви св. Духу 

[Журнал, спр. 3, арк. 202; Переписка, спр. 101, арк. 2, 6, 12]. 

Після завершення Першої світової війни виконавчі органи влади почали 

виділяти кошти на археологічні розкопки, тобто переводити їх на державний 

щабель. Тепер роботи здійснювалися виключно за умови наявності Відкритого 

листа, а виявлені матеріальні знахідки мали надходити до музейних фондів 
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[Ткаченко, спр. 15328, арк. 1]. Однак, фактично дослідження відбувалися не за 

розробленими науковими програмами, а в умовах земляних або будівельних 

робіт. Контроль за археологічними та архітектурними дослідженнями належав 

Всеукраїнському археологічному комітетові, створеному на базі Археологічної 

комісії Академії наук республіки в 1924 р. У його складі на території Києва 

працювали В. Г. Ляскоронський, С. С. Гамченко, Т. М. Мовчанівський, 

В. Є. Козловська та ін. Проте помітне пожвавлення археологічного життя 

виявилося швидкоплинним явищем. Придушення радянською владою політики 

українізації збіглося з масовими репресіями представників не лише духівництва, 

але й музейної інтелігенції та науковців [Івакін В. 2009, с. 304]. Одночасно 

відбувається штучна переорієнтація ідеології науково-культурної діяльності 

музеїв та заповідників на масову антирелігійну пропагандистську роботу, що 

негативно позначилося на дослідженні християнських некрополів [Ткаченко 

2009, с. 136]. Ще одним наслідком політики комуністичної партії СРСР кінця 

1920-х рр. і в часи «безбожної п’ятирічки» (1932―1936) стало планомірне 

знищення храмів та історичних кладовищ поблизу них. У Києві така доля 

спіткала низку церков: Царекостянтинівську, Військовий Микільський собор, 

подільську церкву Успіння Пресвятої Богородиці (далі ― УПБЦ), 

Михайлівський Золотоверхий та Петропавлівський собори, Георгіївську, 

Василівську (Трьохсвятительську), Стрітенську, грецьку Катерининську, 

Борисоглібську, звіринецьку Різдва Іоанна Предтечі, Десятинну, подільську 

Різдва Христового, Добромикільську, Йорданську Миколаївську, Введенську та 

Воскресенську церкви [Геврик 1990; Проценко 1995а, с. 35]. Попри 

перераховані цілеспрямовані дії радянської влади, саме в цей час було 

покладено початок системного введення до наукового обігу результатів 

масштабних польових робіт у містах, які тривають дотепер. 

Зі створенням у 1934 р. Інституту історії матеріальної культури (далі ― 

ІІМК) АН УРСР (з 1938 р. ― Інститут археології АН УРСР (далі ― 

ІА АН УРСР)) археологічне життя Києва помітно пожвавлюється. Так, 
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Київською експедицією на чолі з Т. М. Мовчанівським упродовж 

1935―1936 рр. були проведені розкопки на території Софійського заповідника. 

Одним із їх найбільш цікавих об’єктів стало відкриття т. зв. «митрополичого 

склепу» в трансепті південної внутрішньої галереї собору [Зацепіна, 

спр. 57―59; Мовчанівський, спр. 53; спр. 62; Мовчанівський та ін., спр. 94, 

арк. 2―4; Натансон, спр. 61; Самойловський, спр. 269]. Дослідження на 

території заповідника в 1939 та 1946 рр. продовжив М. К. Каргер [Каргер 1951, 

с. 245]. Експедиція Т. М. Мовчанівського також працювала в садибі колишньої 

Десятинної церкви, де потягом 1936―1937 рр. зафіксовано щонайменше 72 

поховання [Байорис, спр. 37, арк. 6―21; Інвентарна, спр. 79; Копилов, спр. 35, 

арк. 8―40; спр. 36, арк. 8―11; Мовчанівський, спр. 34, арк. 3]. Подальші 

розкопки М. К. Каргера на цій ділянці в 1938 та 1939 рр. виявили ще 13 

поховань. Крім того, експедиціями ІІМК могили ХVІ―ХVІІІ ст. зафіксовані на 

території МЗМ (28 пох.), Трьохсвятительської (9 пох.), Георгіївської (7 пох.), 

Борисоглібської (10 пох.) та Стрітенської (2 пох.) церков [Івакін В. 2015, с. 57, 

58; Самойловський, спр. 111, арк. 14; спр. 250, арк. 10; спр. 269, арк. 1―17]. 

Дослідницький спадок Д. В. Мілєєва та Т. М. Мовчанівського 

демонструє розуміння вченими важливості вивчення поховальних пам’яток 

ранньомодерного Києва. Однак, Друга світова війна перервала поступальний 

розвиток науки в цьому напрямі та змістила акценти на інші археологічні 

об’єкти. Протягом даного періоду розкрито 805 поховань у простих ямах, 4 — у 

саркофагах, 5 — у комплексах з вимостками та огородженням тіла, 7 — у 

склепах та одне в крипті. Вони були досліджені на території Старого міста 

(698 пох.), Подолу (112 пох.), Печерська та форштадту (7 пох.) та Китаївського 

монастиря (5 пох.). 

Третій (післявоєнний) період досліджень тривав із середини 1940-х до 

першої половини 1970-х рр. В цей час пріоритетною тенденцією радянської 

археології стає вивчення слов’яно-руських старожитностей [Формозов 1961, 

с. 124]. Натомість поодинокі могили та некрополі пізнішої доби часто 
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залишалися без належної археологічної та фотографічної фіксації або 

діставали стислий опис у формі констатації їхньої наявності та приблизної 

сумарної кількості. 

Упродовж 1945―1947 рр. під час роботи Київської Археологічної 

експедиції АН СРСР та АН УРСР під керівництвом К. М. Каргера було 

досліджено могили на території некрополя Софійського монастиря (далі ― СН) 

(1 пох.), Спаської старокиївської церкви (1 пох.) та Видубицького монастиря 

(13 пох.) [Каргер 1951, с. 162; Каргер, спр. 1945/11]. З кінця 1940-х рр. Київську 

експедицію ІА АН УРСР очолювали І. М. Самойловський, М. В. Холостенко та 

В. К. Гончаров. Начальниками окремих ділянок були В. А. Богусевич, Р. О. Юра 

та Ф. Б. Копилов. Завдяки здійсненим спостереженням за земляними роботами в 

усіх частинах міста вдалося зафіксувати залишки поховань багатьох цвинтарів. 

Парафіяльні некрополі в цей період досліджені біля Георгіївської (42 пох.), 

ЖТЦ (>15 пох.), Стрітенської (2 пох.), Золотоустівської (30 пох.), УПБЦ 

(2 пох.), руїн Федорівської (25 пох.) та печерської Спаської (7 пох.) церков 

[Копилов, спр. 1956/33, арк. 10; Полевой, спр. 1955/4; Самойловський, спр. 269, 

арк. 27; спр. 1949/3г, арк. 15; спр. 1952/15г, арк. 7, 10; спр. 1953/24, арк. 6; 

спр. 1954/3б, арк. 8]. До числа монастирських кладовищ, зафіксованих у цей 

час, входять Братське (4 пох.), Кирилівське (21 пох.), Києво-Печерське (10 пох.), 

СН (2 пох.) та Микільсько-Слупське (2 пох.) [Холостенко 1955, с. 356; 1976, 

с. 149―151; Марголіна 2002, с. 324; Мельник 2016а; Кілієвич, спр. 1961/61, 

арк. 7; Копилов, спр. 1956/33, арк. 46; Самойловський, спр. 250, арк. 8; спр. 269, 

арк. 82; спр. 1952/15г, арк. 10; спр. 1953/24, арк. 6, 7]. Ще 40 кістяків походять із 

міських цвинтарі, 3 ― з присадибних поховань. 

На жаль, 1960-ті рр. не відзначилися зростанням зацікавленості 

археологів до пам’яток типу, що розглядаються. Підтвердженням тогочасного 

оцінювання «пізніх» поховань як посереднього явища є їх побіжне згадування в 

наукових звітах або винесення цієї інформації на сторінки польових 

щоденників. Планомірні та систематичні дослідження міста післямонгольського 



17 

 

 

часу почалися з утворенням Київської постійно діючої експедиції (пізніше ― 

Відділ археології Києва) Інституту археології НАН України (далі ― ІА НАНУ) 

на чолі з П. П. Толочком у 1970 р. [Івакін 1996, с. 19, 20]. Ще одним поштовхом 

стало створення окремих загонів (Старокиївського (на чолі із С. Р. Кілієвич), 

Ярославського (Я. Є. Боровський), Подільського (К. М. Гупало), Архітектурно-

археологічного (В. О. Харламов) та Києво-окольного (І. І. Мовчан)) у складі 

Київської експедиції (1970-ті рр.), НПК «Археолог» (1988 р.) та Центру 

археології Києва (2007 р.). Науковим спадком І. Ф. Тоцької у вивченні СН в 

1972―1973 рр. стала фіксація 20 поховань ХІІІ―ХVІІ ст. [Толочко и др., 

спр. 1972/109, арк. 3―5; Тоцкая, спр. 1973/110, арк. 7―10]. Докладний опис 

здобули 4 могили, знайдені в межах Видубицького некрополя [Мовчан, 

спр. 1972/34б, арк. 16―20]. Особливу цінність із наукового погляді, має 

ієрейський склеп 1664 р. та крипта 2 в Михайлівському соборі. 

Попри значний блок відкритих поховальних комплексів, розкопки Києва 

першої половини ― середини ХХ ст. продемонстрували неготовність вчених до 

сприйняття цвинтаря як складного цілісного об’єкта, що потребує залучення 

допоміжних дисциплін та всебічного аналізу. Наслідком цього стала поширена 

серед археологів практика уникнення докладної фіксації поховальних пам’яток 

ХІV―ХVІІІ ст. Однак, всупереч уривчастому характеру досліджень, вони 

окреслили масштаби та напрями майбутніх археологічних та архітектурних 

робіт. Підсумком інтенсивної роботи київських експедицій упродовж другої 

половини 1940-х ― першої половини 1970-х рр. стало розкриття 238 пох. у 

простих ямах, 2 пох. ― у кам’яних ящиках, 1 пох. ― на вимостці, 13 пох. ― у 

цегляних гробницях; у т. ч. 141 пох. ― у Старій частині, 45 пох. ― на Подолі та 

Плоському, 20 пох. ― у Печерській частині, 48 пох. ― на околицях міста. 

Найбільш потужний з інформативного погляду масив поховальних 

пам’яток здобуто в сучасний період вивчення, який розпочався в другій 

половині 1970-х та став послідовним продовженням попереднього. 

Крупномасштабні дослідження відбулися у всіх історичних районах міста. 
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До того ж, з кінця 1980-х рр. тривав процес повернення храмів під 

управління православної церкви, що посилило цікавість  науковців та 

широкого загалу до висвітлення історії культових споруд і цвинтарів 

довкола них. Велику роль у цьому явищі відіграла діяльність ІА НАНУ та 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. 

Подільський загін Київської експедиції на чолі з К. М. Гупало 

(1976―1979) та Архітектурно-археологічна експедиція (далі — ААЕ) 

Г. Ю. Івакіна в 1996 р. здійснили розкопки на території УПБЦ [Гупало и др., 

спр. 1977/9б, арк. 13―17, 20, 27, 35―38; спр. 1979/16в; Івакін та ін., спр. 1996/1, 

арк. 5, 17―28]. Їх результатом стало виявлення щонайменше 38 пох. у простих 

ямах та 19 пох. ― у цегляних гробницях. Особлива увага була спрямована на 

опис будівельних матеріалів склепів, як хронологічних індикаторів споруд. 

Під час археологічних робіт під керівництвом М. А. Сагайдака в 1987, 

1992―1994 рр. на території колишнього Братського монастиря було розчищено 

27 пох. ХVІІ―ХVІІІ ст. [Сагайдак 1995, с. 37; Сагайдак и др., спр. 1987/26, 

арк. 2―4; спр. 1992/30, арк. 5, 6]. На жаль, більшість з них мали поганий ступінь 

збереженості або були порушеними, що стало суттєвою перепоною під час 

польової фіксації. Дослідження ще одного, розташованого поруч, некрополя ― 

Грецького монастиря, відбулися в 1996 р. [Сагайдак и др., спр. 1996/85, арк. 3, 4, 

14]. Авторам вдалося простежити 21 ґрунтову могилу та склеп, але докладної 

характеристики вони не дістали. 

У 1993 та 2003 рр. експедиціями НПК «Археолог» та подільською на 

вул. Юрківський, 3 біля невідомого за літописними джерелами храму ХІІ ст. 

розчищено 132 пох. в простих ямах та 4 пох.― в гробницях кінця ХVІІ ст. ― 

1730-х рр. [Бидзиля и др., спр. 1993/57; Сагайдак та ін., спр. 2003/126]. Однак, 

через лаконічний опис в звіті, основним джерелом інформації стали результати 

фото- та графічна документація. Коротку характеристику також отримали 

поховальні комплекси відкриті на території Покровської в 1975 та 1985 рр. 

(33 пох.), Микільсько-Притиської ― в 1980 р., Набережно-Микільської ― в 
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1987 р. (21 пох.) та Свято-Введенської ― в 2003 та 2006 рр. (27 пох.) церков 

[Сергєєва 2006, с. 59; Taranenko 2011; Боровський, спр. 1983/23в, арк. 4; Гупало 

и др., спр. 1975/25а, арк. 23, 28; Ивакин и др., спр. 1985/8а, арк. 20; Сагайдак 

и др., спр. 1987/26, арк. 2―4, 41, 42]. 

Найбільші розкопки здійснювалися протягом 1996―1999 рр. на 

території МЗМ [Івакін та ін., спр. 1996—1997/103; Івакін та ін., 2001]. У 

результаті зафіксовано 543 пох. в простих ямах, 10 пох. ― у склепах та 

2 пох. ― у криптах. Цей некрополь належить до числа найповніше вивчених 

пам’яток Києва. 

Роботи ААЕ та Старокиївської та експедиції на початку ХХІ ст. суттєво 

змінили уявлення про цвинтарі Верхнього міста. Зокрема, основний блок даних 

про кладовище старокиївської Золотоустівської церкви отримано у 1994, 

2002―2003 рр. Цвинтар активно функціонував протягом ХVІІ―ХVІІІ ст. На 

частині його площі розчищено 66 могил [Івакін та ін., спр. 2003/197, 

арк. 4―124; Мовчан та ін., спр. 1994/18, арк. 49, 50]. Продовження вивчення 

некрополя ЖТЦ відбулося в 1997 та 2004 рр. [Мовчан та ін., спр. 1998/5, 

арк. 13―18; спр. 2004/42, арк. 51―90]. Авторами розкопок виявлено цегляний 

склеп та щонайменше 176 ґрунтових могил середини ХVІІ ― ХVІІІ ст. 

Високий рівень фіксації поховальних пам’яток продемонстровано під час 

розкопок кладовища Десятинної церкви спільною ААЕ на чолі з Г. Ю. Івакіним 

та дослідників Державного Ермітажу (СПб, РФ) [Козюба, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009]. Протягом 2005―2009 рр. було розчищено 84 комплекси в простих 

ямах, з огородженням тіла та саркофазі. Незважаючи на велику долю 

порушених пам’яток, одержані дані дозволили простежити головні особливості 

парафіяльного поховального обряду. 

Періодичні археологічні роботи співробітників Національного 

заповідника «Софія Київська» та ІА НАНУ на різних ділянках монастиря 

неодноразово розкривали могили, що допомагає простежити топографію 

цвинтаря [Івакін 2015, с. 64; Нікітенко, спр. 2003/131, арк. 7; Нікітенко та ін., 
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спр. 2004/79, арк. 5; спр. 2005/152, арк. 5]. 

Потужні розкопки торкнулися й Печерської частини міста. Відбудова 

Успенського собору Києво-Печерської Лаври (далі ― КПЛ), що тривала на 

межі століть, зумовила необхідність проведення спеціальних археологічних 

розкопок. Об’єктом дослідження експедиції В. О. Харламова (1982, 1983, 

1986 рр.), Г. Ю. Івакіна та С. А. Балакіна (1999, 2000 рр.) стали соборна 

площа та руїни Успенського собору КПЛ [Івакін 2001б, с. 130, 131; Балакін 

2007, с. 9, 10; Харламов, спр. 1982/34е; спр. 1986/28]. Однак, стислі терміни 

та складні умови на будмайданчику призвели до великих наукових втрат 

визначного історичного некрополя України. Загальна кількість поховань 

склала щонайменше 84 одиниці, 57 з яких були здійснені в простих ямах, 11 

― у пірофілітових саркофагах, 14 ― у склепах та 2 ― у криптах. Дані про 

них вирізняються докладною фіксацією поховальних комплексів 

ХVІ―ХVІІ ст., що належали соціально привілейованим прошаркам 

населення та представникам духівництва. 

Приводом до початку розкопок на чолі з В. О. Харламовим в 

1989―1990 рр. на території печерського Спасо-Преображенського храму став 

благоустрій довколишнього подвір’я [Харламов и др., спр. 384; спр. 385]. В ході 

них виявлено 81 пох., у т. ч. 7 пох. ―  частково зруйнованих. Ще 11 пох. 

зафіксовано виключно у вигляді контурів могильних ям, вирубаних у муруванні 

фундаментів храму. 

Інші масштабні археологічні дослідження охопили ділянку колишнього 

Вознесенського жіночого монастиря. Їх проведення впродовж 2005―2007 рр. 

очолив Г. Ю. Івакін. Кількість відкритих поховань складає 277 одиниць у 

простих ямах, 6 ― на вимостках або комплексах з огородженням тіл та 10 ― у 

цегляних склепах [Івакін 2009а]. Особлива цінність цього некрополя полягає в 

майже повній археологічній дослідженості, а також у перспективі здійснення 

порівняння двох етапів його існування ― монастирського та парафіяльного. 

Результатом насиченого археологічного вивчення міста впродовж даного 
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періоду стали 1776 поховань у простих ямах, 12 ― у пірофілітових саркофагах, 

7 — на цегляних вимостках або в комплексах з огородженням тіла, 64 ― у 

склепах та 5 ― у криптах, у т. ч. 947 — у Старокиївській, 425 ― у Подільський 

та 484 ― у Печерській частинах, і 8 ― на околицях міста. 

Отже, у період із середини ХІХ ст. до середини 70-х рр. ХХ ст. цвинтарі 

ранньомодерного часу, як і окремі могили, не стали самостійним предметом 

археологічного вивчення. Їх фіксація відбувалася здебільшого в контексті 

досліджень давньоруських пам’яток або під час епізодичних наглядів за 

земляними роботами, розвідок. Усе це зумовило переважно неповний, іноді, 

навіть приблизний, опис поховальних комплексів. Дослідження мали 

поверховий характер, а приділена могилам увага часто обмежувалася 

контекстом порушеного ними більш раннього культурного шару. З цієї схеми 

випадають роботи, проведені Д. В. Мілєєвим та Т. М. Мовчанівським, 

визначальними рисами яких є високий професійний рівень та прагнення до 

всебічного наукового відтворення поховань ХVІ―ХVІІІ ст. На жаль, їх 

надбання в польовій методиці не призвело до відповідних змін у всій київській 

археології. Причиною переривання потужного фахового досвіду стали світові 

війни та тривалі криваві сталінські репресії. Натомість, підсумком зростання 

активності пам’яткоохоронних організацій та роботи Київської постійнодіючої 

експедиції з середини 1970-х рр. стали планомірні масштабні розкопки міста, 

у т. ч. і поховальних пам’яток пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу. 

Упродовж 200-літньої історії відкриття поховань ХVІ―ХVІІІ ст. у межах 

Києва накопичено значний фактичний масив, що складається зі щонайменше 

2873 (95,5%) поховань у простих ямах, 19 (0,6%) ― у пірофілітових саркофагах, 

13 (0,4%) на вимостках або в комплексах з огородженням тіла, 97 (3,3%) у 

склепах та 7 (0,2%) у криптах. Усі відкриті пам’ятки належать до парафіяльних 

(25), монастирських (11) та міських (2) цвинтарів, поодиноких могил, а також 

могильників (9), культових споруд поблизу яких не зафіксовано. Під час 

розгляду зазначених пам’яток варто враховувати нерівномірність та недостатню 
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археологічну вивченість міста. Тому кількість могил не є остаточною, і 

неодмінно збільшиться з проведенням нових розкопок. 

 

1.2. Писемні, етнографічні та зображальні джерела 

 

Здійснення цілісної реконструкції поховальної обрядовості 

неможливе без залучення писемних джерел. Вони суттєво доповнюють, 

зокрема, питання ритуальної сторони обряду, та підвищують надійність 

археологічних матеріалів. До писемних джерел належать літописи, правові 

акти, статистичні й наративні документи, церковно-богослужбові й 

молитовні книги. Окремі пам’ятки цих груп вже були представлені в 

роботах вітчизняних дослідників останніх років [Втішний 1997; Івакін В. 

2000; Чумаченко 2001; Поменник 2004; Ластовський 2009].  

Літописи та хроніки містять здебільшого стислі відомості про дату 

смерті та конкретне місце поховання в Києві видатних духовних та світських 

осіб. Зокрема, це стосується митрополитів Іова Борецького (†1631); Петра 

Могили (†1647); Сильвестра Косова (†1657) та Діонісія Балабана (†1663) 

[Описание 1831, с. 196—207; Ригельман 1847, с. 40; Межигорская 1888, с. 97; 

Острозький 1965, с. 158; Величко 1991, с. 206; Софонович 1992, с. 80; 

Гатинский, дис. 2376, арк. 59]. Увагу хроністів привертали найвпливовіші 

монастирі, доля та місця поховання їх настоятелів, а також військових та 

державних діячів [Летопись 1846, с. 94, 95; Ксензенко 1887, с. 354; Киевская 

1888, с. 84; Корпанюк 2005, с. 167]. Загалом для подій, пов’язаних із 

похованнями та включених до хронік ХVІІ—ХVІІІ ст., характерна лаконічність 

та брак описів. 

До найменш упереджених писемних пам’яток належать правові акти. 

Серед них можна виокремити нормативні, місцеві підзаконні нормативно-

правові, індивідуальні та акти фізичних осіб. На законодавчому рівні 

регулювалися способи влаштування місць поховання, принципові зміни 
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поховальних звичаїв незалежно від конфесії. Їх початок у Московському царстві 

поклало «Уложение о градском строительстве» (1657), затверджене після 

морової пошесті в Москві [Сахаров 2011, с. 153, 154]. Нормативно-правові 

акти представлені іменними, сенатськими та синодальними указами. За 

функціональним призначенням вони поділяються на 3 основні групи: постанови 

спрямовані на запобігання поширення морових пошестей; накази, що 

стосуються процедури похоронів; розпорядження, що регулюють питання 

організації цвинтарів [ПСЗРИ 1830а, с. 382—384; 1830б, с. 414; 1830в, с. 243, 

730; 1830г, с. 593, 680, 750, 751; 1830д, с. 20, 130, 167, 705; 1830є, с. 546, 547; 

1830ж, с. 340, 341, 409, 500, 621, 622, 1079]. Визначальною постановою у 

функціонуванні останніх стало розпорядження Сенату від 24 грудня 1771 р. 

(офіційно від 19 травня 1772 р.), де йдеться про запровадження кладовищ у 

«зручних місцях» на відстані не ближче 100 сажнів (~213 м) від житлової 

забудови та заборону захоронення в інших місцях [ПСЗРИ 1830ж, с. 500]. 

Контроль за його виконанням, фіксацією відомостей про поховання та 

функціонуванням церковних і монастирських цвинтарів у Києві виконувала 

Київська духовна консисторія (далі ― КДК) [Булгаков 1913, с. 1332, 1333; 

Чумаченко 1999, с. 112—114; Дело, спр. 81, арк. 3, 7]. Отже, законодавче 

впорядкування поховальної сфери життя відбулося за часів імператриці 

Катерини ІІ, поштовхом до якого стала потужна хвиля пошесті 1770—1771 рр. 

Водночас із цим, розпочався процес архітектурного планування кладовищ. 

Підзаконні нормативно-правові акти здебільшого представлені 

рішеннями органів самоврядування другої чверті ― кінця ХVІІІ ст., які входять 

до складу фондів Центрального державного історичного архіву у м. Києві (далі 

― ЦДІАУК), зокрема, Київської губернської канцелярії (№ 59), КДК (№ 127), 

КПЛ (№ 128) та Інституту рукопису Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського НАН України [Преловська 2002, с. 389]. Умовно їх можна 

розподілити на ті, що пов’язані з процедурою здійснення поховання, 

розміщенням могил або цвинтарів. Окрім контролю за виконанням постанов 
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уряду, вони регулювали проблеми, зумовлені місцевою специфікою. Напр., в 

1745 р. губернська канцелярія заборонила ховати тіла на Подолі без 

попереднього повідомлення магістрату [Андриевский 1885, с. 142, 143; Указ, 

спр. 1304, арк. 1]. Ще одним документом є звернення канцелярії від 20 серпня 

1772 р. до КДК, де перша повідомила про те, що для християн Верхнього міста, 

Подолу та Печерської фортеці відведено 3 відповідні кладовища: поблизу 

Лук’янівки, на Щекавиці та узвишші Саперного поля. Нагляд за порядком 

захоронень, у т. ч. і глибиною, на цих цвинтарях здійснювала поліцмейстерська 

контора [История 1984, с. 63]. 

Ухвалена Синодом постанова «Про не поховання іновірців біля церков» 

1730 р. була змінена лише в 1797 р. [ПСЗРИ 1830е, с. 279, 280; 1830з, с. 693]. 

Згідно з нею, у разі відсутності пасторів католицького віросповідання, 

захоронення дозволялося здійснювати православному ієрею, а за відсутності 

спеціальних цвинтарів для померлих інших релігій — ховати їх біля 

православних церков. Розв’язання питань, пов’язаних із даним аспектом, 

покладалося на архієреїв [Дело, спр. 51]. 

Друга категорія підзаконних актів представлена постановами 

адміністративної й церковної влади, письмовими клопотаннями мешканців 

міста з метою вирішення нестандартних або суперечливих ситуацій. Окремо 

представлені документи пов’язані зі здійсненням поховань в особливих 

випадках: самогубство, смерть від нещасних випадків, на вулиці або у стані 

алкогольного сп’яніння [Дело, спр. 92, арк. 3, 4; спр. 3023]. Несподівана (нагла) 

смерть позбавляла померлого не лише сповіді, але і причащання святими 

дарами, єлеопомазання та відхідної молитви, порушувала християнський чин 

поховання і вимагала додаткових роз’яснень [Дело, спр. 5, арк. 1—4; спр. 62, 

арк. 1—3; спр. 89, арк. 1]. За останніми жителі Києва могли звернутися до 

архієрея чи КДК [Романова 2007, с. 219, 220]. Так, відповідно до «Инструкции 

старостам поповским и благочинным смотрителям» (1697) московського 

патріарха Адріана, сім’я небіжчика мала надати дані про річні сповіді раптово 
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померлого [Четырина 2006, с. 156]. Лише в останній третині ХVІІІ ст. 

з’являються документи, в яких зазначено, що родичі не чекали згоди священика 

й ховали покійника на цвинтарі без вчинення християнського ритуалу 

[Романова 2007, с. 225]. Прикладом дотримання указу царя від 28 січня 1704 р. 

«Про поховання на третій день» є рапорт Іполита, ієромонаха Китаївської 

пустині від 10 березня 1783 р. до архімандрита КПЛ Зосими (Валькевича) щодо 

поховання кн. О. Горчакова [ПСЗРИ 1830в, с. 243; Дело, спр. 607, арк. 2]. 

Спірні питання щодо захоронення вирішували міські та районні духовні 

правління [Дело, спр. 40, арк. 1—3]. Однак, адміністративну та церковну владу 

не завжди вдавалося запевнити в ненавмисній смерті, і тоді померлий міг 

залишитися без відспівування [Дело, спр. 62, арк. 3]. Таке позбавлення 

врочистого поховання свідчило, що особа своєю поведінкою не заслуговує 

релігійного освячення чи поминання [Барилович, дис. 349, арк. 6]. Зокрема, 

втоплеників та задушених ховали в убогих домах [Поділля 1994, с. 230; 

Энциклопедия 1997, с. 463, 464]. Варто зазначити, що в першій третині ХVІІІ ст. 

проводили ретельні перевірки та допити очевидців, а вже в другій половині їх 

змінює констатація раптової смерті зі слів близьких [Романова 2007, с. 221]. 

Відомі і протилежні ситуації, коли порушення чину поховання, 

виправдовувалося з боку священиків з огляду на передсмертне світосприйняття 

помираючого [Дело, спр. 59, арк. 3]. У разі несподіваної смерті на території 

монастиря або поблизу нього обов’язок проведення поховання лягав на плечі 

його насельників [Дело, спр. 22; спр. 31, арк. 4; спр. 79, арк. 3; Указ, спр. 4568].  

До третьої групи документів належать джерела, пов’язані з внесенням 

«пожертвувань» за місце і процедуру поховання, поминання [Дело, спр. 18, 

арк. 1; спр. 260, арк. 5; О погребении, спр. 152, арк. 1—2; спр. 234; спр. 261; 

спр. 262; спр. 266, арк. 4, 9; Прошение, спр. 197, арк. 5]. Вірогідно, їх розміри 

зазначалися в окремих журналах, а не в офіційних листах-зверненнях. Лише в 

1765 р. Сенатом було запроваджено єдину оплату обрядів: за поховання 

немовлят — 3 коп., дорослих — 10 коп. Однак особливого успіху вона не мала, 
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оскільки не зупинила хвилю порушень, в т. ч. здирництво духовних осіб [Дело, 

спр. 21, арк. 6; спр. 104]. 

До актів фізичних осіб належать духовні заповіти (тестаменти), 

складені письмово за нормами тогочасного спадкового права. За релігійними 

уявленнями, «правильною» вважалася смерть у старшому віці  — після 

«примирення» зі світом та вирішення земних матеріальних питань. 

Вважалося, що всі інші види смерті («нагла», раптова) порушували Божі 

заповіти [Сушко 2014, с. 92]. Тому поважні особи прагнули скласти 

духівницю завчасно. Через формальні сторони тестаменти серед селян мали 

усну форму [Изворин 1942, с. 5]. Укладені письмово фіксувалися в 

загальноміських книгах [Тхор 1975, с. 62]. 

Тестаменти містять переважно 2 частини: викладення християнських 

поглядів особи та вирішення подальшої долі набутого нею за життя 

матеріального статку. Іноді вказувалися особисті побажання щодо процедури 

поховання «грішного тіла» та поминання [Аскоченский 1856, с. 153, 156; 

Терновский 1879, с. 193, 207; Духовное 1885, с. 202—205; Чумаченко 2002, 

с. 212; Кагамлик 2003, с. 23, 202, 204; Білоус 2011; Яковенко 2012; Гатинский, 

дис. 2376, арк. 53]. Духовні заповіти посідають важливе місце у вивченні 

особливостей та вартості поховально-поминального ритуалу. 

Найбільш повним, точним та масовим джерелом визначення кількості 

померлих у окремих київських парафіях ХVІІІ ст. є церковні метричні книги. 

Основний їх блок зберігається у фонді КДК (№ 127) ЦДІАУК. Ідея 

запровадження шнурової книги, куди священик мав вписувати всі випадки 

народження, одруження та смерті в конкретній парафії, уперше в Київській 

митрополії була висловлена в Требнику 1646 р. До її третьої частини ― «Про 

померлих» — рекомендувалося заносити дату смерті або останньої сповіді, дату 

та ім’я виконавця обряду похорону. Систематичне ведення цих зошитів у 

Російській імперії, і відповідно в Києві, розпочалося в 1722 р. [Васик 2010, 

с. 146; Метрическая, спр. 14]. Інформація подавалася за хронологічним 
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принципом: порядковий номер, календарна дата смерті, ім’я та прізвище 

померлого(ої), кровний чи шлюбний родич (для немовлят та жінок), військове 

звання чи професія, кількість прожитих років (переважно для чоловіків) 

[Метрическая, спр. 13, арк. 14зв.—17, 63; спр. 19, арк. 29—30зв., 224—227зв.]. З 

1770-х рр. самостійними справами представлені «Екстракти єпархій Києва» із 

сумарним підрахунком кількості народжених (хрещених), одружених і 

померлих за парафіями та статями впродовж року; та «Табелі Київської єпархії» 

із підсумком за трьома протопопіями (Верхньокиївської, Києво-Подільської, 

Києво-Печерської) [Метрические, спр. 65, арк. 4—7, 57]. Подальша обробка цієї 

категорії документів дасть змогу проаналізувати зміни формулярів ведення 

місцевих книг, виявити коливання показників природного приросту та 

смертності населення, особливості соціального складу городян. 

Синодики, до яких усіма охочими заносилися імена живих, та 

здебільшого померлих, з’явилися на українських землях не раніше ХІV ст. 

[Прокоп’юк 2002, с. 396]. Згодом процедура церковної фіксації смертей стала 

підкреслено публічною й передбачала письмову реєстрацію [Бессмертный 

1991, с. 209]. Початкові іменні поминальні записи в ХVІІ―ХVІІІ  ст. мали 

такий порядок: константинопольські патріархи, київські митрополити, 

архієпископи та єпископи, архімандрити, ігумени, ченці, поважні світські 

особи. За даними Л. Тимошенко, у ХVІ ст. відбулася активізація поминальних 

практик церковних братств, що віддзеркалилося на появі великої кількості 

поменників [Тимошенко 2011, с. 118, 119]. 

Сім із 12 відомих нам збережених київських синодиків належать КПЛ 

ХV—ХVІІІ ст. (по одному складено після 1482 р. — кінець 1590-х рр. та в 

другій половині ХVІІ ст.; п’ять — у другій половині ХVІІІ ст.), два — МЗМ (по 

одному в середині ХVІ ― середині ХVІІ ст. та 1667 р. — ХVІІІ ст.), два — 

Софійському (в останній третині ХVІІІ — першій чверті ХІХ ст.) та один ― 

Пустинно-Миколаївському (ХVІІІ ст.) монастирям [Поменник 2004, с. 12, 13; 

2007; Прокоп’юк 2004, с. 116, 117]. Особливу цінність мають синодальні книги 
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зі спільним часовим діапазоном, що дозволяють порівняти їх інформаційне 

наповнення. 

Стислі особливості процедури поминання служителями церкви 

викладені після вступу до синодика МЗС (ХVІ―ХVІІ ст.) [Витте 1903—1904]. 

Панівним прошарком, згаданим у поменнику, є міщанські роди. Немовля 

вписувалося під назвою «младенец» або «младеница» разом з іменем у 

родовому відмінку. Згідно Требника 1646 р., до них відносили дітей до 7 років, 

але, за метричними книгами, цей вік міг сягати і 13 років [Метрическая, 

спр. 293, арк. 27; Требник 1996, с. 727]. До синодика Миколо-Пустинного 

монастиря, крім імен вищих духовних та світських осіб, внесено козаків-

запоріжців, військових поселенців, донських козаків, полкової старшини 

Гетьманщини. Це свідчить про те, що в кінці ХVІІ — ХVІІІ ст. низові козаки 

часто відвідували обитель [Кузьмук 2006, с. 162, 163, 166, 167]. У поменнику 

Введенської церкви Антонієвої печері КПЛ (середина ХVІІ ст. — 1694 р.) 

окрему рубрику складають поминання великих князів литовських, у т. ч. і 

загиблих у битві на р. Ворсклі; царів та великих князів московських [Кузьмук 

2006, с. 167, 170; Помянник, спр. 114]. Синодик церкви Різдва Пресвятої 

Богородиці Феодосіївської печери (1760 — 1830-ті рр.) став третім переписом 

ієромонаха Тимофія після написаних за архімандрита Мелетія Хребтовича 

(1577) та архімандрита Інокентія (Гізеля) (1670). У ньому, представлені також 

поминання «Ктиторів Лаври». До поменника Свято-Троїцького лікарняного 

монастиря (1764―1860-ті рр.) внесено багато родів та імен пострижеників, 

ченців та послушників не лише лаври та Троїцького монастиря, але й інших 

київських обителей. Серед вписаних імен вагому частку складають жителі 

Печерська. В останній чверті ХVІІІ ст. з’являються імена офіцерів російської 

армії — корнетів, поручиків, полковників [Кузьмук 2006, с. 172, 173]. Занесення 

до синодика імені померлого без відома ігумена упродовж ХVІ—ХVІІ ст. 

заборонялося. З кінця ХVІІІ ст. вони починають укладатися не за соціальним, а 

хронологічним принципом, та доповнюватися рубрикою загальних поминань. 
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Матеріал поменників являє собою цінну інформацію в історико-генеалогічному 

аспекті з вивчення гетьманських та панських родів, соціальних прошарків. Але 

лише іноді до них включені факти приватного (місце поховання, досягнення 

померлого, імена родичів, які вписали в книгу) чи загального (дані про пошесть, 

навалу ворогів) характеру. 

Духовну сторону проблеми смерті, поховання та поминання розглядає 

такий вид джерел як богослужбові документи. У їхніх текстах можна знайти 

причини та семантику поведінки під час ритуалу (напр., промови Захарія 

Копистенського та Єлисея Плетенецького) [Беседа 1859—1914, с. 355, 369, 370]. 

Однак, безсумнівно, найбільшу цінність представляє вже згаданий «Евхологіон 

альбо молитвослов или требник» (1646) Петра Могили, де викладено чини 

східного православного поховання церковного кліру, мирян, немовлят, 

померлих на Великдень або у Світлий тиждень. Основною метою його 

створення стала необхідність відновлення порядку проведення церковних 

обрядів, виправлення помилок та розбіжностей після «уніатського панування» 

та повернення до первинного Уставу церкви [Болховітінов 1995, с. 61; 

Кондратюк 2012, с. 361]. Комплекс поховальних ритуалів охоплює низку дій, 

що здійснювалися під час розлучання душі з тілом (підготовка помираючого до 

смерті), виходу душі, процедури похорону та поминання [Требник 1996, 

с. 540—834]. Требник 1646 р. залишався головним церковним практичним 

посібником до середини ХІХ ст. 

Розповідні джерела особистого походження представлені здебільшого 

іноземними пам’ятками. Мемуари, щоденники та описи мандрівників 

передають найбільш яскраві, на думку авторів, автохтонні деталі обряду 

поховання, звичаї та уявлення, пов’язані з ними. Зокрема, вони висвітлюють 

окремі аспекти підготовки померлого, здійснення відспівування та 

розташування комплексів поховань та надмогильних елементів. 

Найбільш значущими, з огляду на вивчення процедури поховання, є 

праці барона С. Герберштейна («Записки про Московію», 1549), італійського 
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літописця А. Гваньїні («Хроніка європейської Сарматії», 1578), львівського 

купця німецького походження М. Груневега (1584, 1601―1606), особисті 

щоденники, складені під час мандрівок Е. Лясотою (1598), генерал-майором та 

інженер-фортифікатором П. Гордоном (1684―1685), голландським етнографом 

К. де Бруїном (1707—1708), московським священиком І. Лук’яновим 

(1710―1711), полоненим К. Хоєцьким («Записки», 1768—1776), 

кн. І. М. Долгоруковим (1817), істориком П. П. Свиньїном (1825) [Свиньин 

1839, с. 271; Бруин 1873, с. 113, 115, 116; Терновский 1875, с. 12, 22, 26; 

Брикнер 1878, с. 44; Синицкий 1893, с. 286; Січинський 1938, с. 137; Груневег 

1981, с. 205; Ісаєвич 1981, с. 209, 211; Герберштейн 1988, с. 96, 97; Втішний 

1997, с. 62—64; Київські 1997, с. 75, 76; Делюга 2002, с. 38; Жиленко 2002, с. 59, 

60; Гваньїні 2009, с. 607, 608, 617, 618].  

Соборний чернець КПЛ А. Кальнофойський у літературному творі 

«Тератургіма або чуда» (1638) навів описи КПЛ та Києва [The Teraturgema 1987, 

p. 119—328]. Замовником твору, який мав стати продовженням «Патерикона» 

С. Косова, виступив митрополит Петро Могила [Голубев 1898, с. 296]. Автор 

надав перелік похованих у Ближніх та Дальніх печерах. Основну частину твору 

складає виклад 67 чудес, що відбулися протягом кінця ХVІ — 30-х рр. ХVІІ ст. 

у КПЛ [Люта 2005, с. 119]. Ще одним важливим надбанням є наведені 31 

надгробні епітафії світських, військових та духовних діячів ХVІ — першої 

третини ХVІІ ст. [Кальнофойський 1997, с. 40; Шевчук 1997, с. 20, 21]. 

Інформацію про епідемії та місця поховання визначних осіб містять тогочасні 

описи Києва (1753) і «Києво-Печерської лаври та її пустиней» (кінець ХVІІІ ст.) 

[Описание 1984, с. 47—49, 51; Описи 1989, с. 23—33; Бутинський 2008]. 

Дослідження творів особистого походження дозволяє відновити колорит 

ритуалу та пояснити релігійні мотиви поведінки православних під час його 

відправлення. До недоліків даних джерел належать уривчастість, наукова 

вірогідність і чимала частка суб’єктивізму у висвітлені подій. Тому викладені в 

них факти потребують подальшої перевірки. 
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Отже, писемні пам’ятки ХVІ—ХVІІІ ст. містять значний об’єм даних про 

практично всі структурні елементи поховального обряду Києва. Найгірше 

представлені матеріали ХVІ ст. Вони репрезентовані хроніками, поменниками, 

тестаментами та записками мандрівників. Наступне століття додає до їхнього 

числа богослужбові тексти. Введення церковних метричних книг та значне 

зростання кількості правових актів збагатили коло документів у ХVІІІ ст. На 

жаль, тексти писемних джерел майже не містять опису послідовності 

ритуальних дій на завершальному етапі похорону, випускають чи не 

деталізують традиційну поведінку, результати якої були зафіксовані 

археологічно. І навпаки, окремі елементи обряду часто можна з’ясувати лише 

завдяки наявним писемним джерелам. Серед них, напр., час смерті та 

здійснення поховання, деталі підготовки особи перед смертю та тіла до 

поховання, статистичні дані зі смертності. Тому ці джерела є органічною 

складовою в реконструкції поховального обряду. 

Картографічні пам’ятки належать до різновиду зображальних джерел 

та охоплюють плани Києва кінця ХVІІ — початку ХІХ ст. Найбільш ранньою 

пам’яткою є вже згаданий твір А. Кальнофойського «Тератургіма» (1638) [The 

Teraturgema 1987]. У додатках до книги подані 3 картографічні схеми, де 

зображено Дальні та Ближні печери, Верхню лавру, Микільський монастир, 

Старе місто та частину Подолу. Всупереч дискусійності твору, він залишається 

унікальним джерелом для підтвердження функціонування основних культових 

споруд міста, та відповідно, цвинтарів поблизу них. 

Першою спробою створення загальної мапи Києва став план 

командувача стрілецького полку київського гарнізону, полковника І. Ушакова 

1695 р. [Болотова 1980, с. 51; Красовський 1981, с. 93]. Незважаючи, на брак 

спеціальних позначень цвинтарів та безінструментальну методику складання, 

він не втрачає свого важливого значення, оскільки позначені на ньому 

культові споруди a priori передбачають існування могил навколо них. Тому 

даний план відкриває широкі можливості для реконструкції топографії 
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церков, монастирів та некрополів, і широко використаний нами під час 

написання Розділу 2 дисертації. 

Суттєві зрушення у вітчизняній географічній науці відбулися із 

початком застосуванням геодезичних методів вимірювання поверхні землі у 

ХVІІІ ст. У цей час київські картографи створюють плани, які значно 

наблизилися до об’єктивного відбиття вуличної структури тогочасного міста. 

Серед них варто згадати пам’ятки 1706, 1745, 1750, 1774, 1780, 1781, 1783, 

1786, 1787, 1799 та 1803 рр. Усі вони дають змогу простежити не лише 

топографію, але і хронологію парафіяльних церков [Гирич 1990, с. 85]. Брак 

прямих позначень кладовищ або їхніх меж на абсолютній більшості планів 

пов’язаний із загальноєвропейською традицією. В Києві це тривало аж до 

останньої третини ХVІII ст., тобто появи офіційних міських цвинтарів поза 

містом (житловою забудовою). 

Іконографічні джерела. Одними з перших зображень храмів Києва є 

малюнки 1584 р. купця М. Груневега. Скласти уявлення про вигляд Верхнього 

та Нижнього міста середини ХVІІ ст., у т. ч. і про розміщення культових споруд, 

дозволяє панорама А. ван Вестерфельда (1651). Важливим іконографічними 

джерелом також є панорама 1765―1786 рр. Старокиївської фортеці, київських 

гір та Подолу, виконана М. Раженом. 

Інший блок складають зображення, що ілюструють елементи 

поховального ритуалу на сторінках українських стародруків ХVІІ―ХVІІІ ст. 

Прихід поховальної процесії на цвинтар та безпосередньо похорон зображено на 

гравюрах А. Олеарія, Требника 1646 р., Л. Барановича (рис. 6, 1―3). Вигляд 

дощатої труни з двосхилим віком можна простежити на гравюрі під назвою 

«Багач немилостивий» (рис. 6, 4). Гравюри з Києво-Печерського Патерику 1661 

та 1702 рр. ілюструють вбрання померлого та чернечий чин поховання 

(рис. 6, 5, 7). З огляду на недовговічність простих тканин внаслідок впливу 

агресивних властивостей ґрунту, ці зображення мають особливо велику 

цінність. Малюнок та етнографічні описи відомого дослідника Д. П. Де ля Фліза 
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середини ХІХ ст. дають змогу побачити деталізовану процесію похорону 

очима іноземця (рис. 6, 6). Уже хрестоматійний малюнок руїн 

старокиївської церкви Різдва Пресвятої Богородиці (далі  ―  РПБЦ) 1857 р. 

був підданий цілком обґрунтованій критиці Д. Д. Йолшиним та 

В. К. Козюбою (рис. 6, 8) [Ёлшин 2010, с. 95―108; Козюба 2014а]. Тому 

привнесені пізніше надмогильні хрести та плити навряд чи можна вважати 

реаліями церковного некрополя. Попри порівняно невелику кількість 

зображальних джерел, присвячених даній темі, вони, безсумнівно, є цінним 

джерелом для реконструкції вбрання померлого, типів трун та прощальної 

процесії, які зафіксувати археологічно не можливо внаслідок  низки 

об’єктивних причин.  

Етнографічні дані. Похорони є складовою циклу родинних обрядів. 

Етнологічні праці, присвячені суто поховальному обряду Київщини, майже 

відсутні. Тому залучені роботи здебільшого охоплюють східнослов’янську 

або загальнослов’янську культуру рубежу ХІХ ― ХХ ст. Серед основних 

дослідників похоронних обрядів варто назвати Ф. Вовка, В. Гнатюка, 

К. Г. Червяка та Д. К. Зеленіна [Гнатюк 1912; Кузеля 1912; 1914―1915; 

Червяк 1927; Зеленин 1991; 1994; 1995; Вовк 1995]. 

У сучасній етнологічній літературі тема смерті та пов’язаних із нею 

ритуалів ще не висвітлена в повному обсязі. Проте останнім часом кількість 

досліджень із даної проблематики значно зросла. Зокрема захищені 

дисертаційні дослідження та видані монографії Г. М. Захарченко 

«Традиційна поховальна обрядовість слов’янського населення Південно-

Західної України середини XIX ― XX ст.: ритуальна структура та її 

статевовіковий аспект» та В. А. Сушко «Поховальна обрядовість українців 

Слобожанщини ХІХ―ХХІ ст.» [Захарченко 2004; Сушко 2006]. 

Використання етнографічних даних ХІХ ― початку ХХ ст. для відтворення 

поховальних ранньомодерних обрядів потребує корекції з огляду на 

церковну практику «насадження» спеціальної поведінки, що відбито в 
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приписах ХVІІ―ХVІІІ ст. [Сердюк 2015, с. 104]. Тому повне накладання 

пізніших традицій на більш ранні може призвести до хибної рефлексії, та 

змушує дослідника враховувати й цей чинник. 

 

1.3. Стан наукової розробки теми 

 

Історія вивчення київських некрополів нараховує вже майже два 

століття. Література XIX — початку XX ст. зі згадками поодиноких «пізніх» 

поховальних комплексів характеризується сухою констатацією факту наявності 

та браком описів поховального обряду. Активізація досліджень давньоруських 

міст у радянський період, у т. ч. і Києва, призвела до помітного зростання 

кількості публікацій, пов’язаних із середньовічними похованнями. Однак, дані 

про пам’ятки ХVI—XVIII ст. в них посідають незначне місце та мають характер 

загальних зауважень поміж інших матеріалів. Тому основною метою сучасних 

археологів та істориків стало докладне висвітлення окремих аспектів проблеми. 

Дедалі частіше публікуються наукові праці, присвячені київським культовим 

спорудам. Поряд із дослідженнями з топографії та соціальної історії міста 

з’являються роботи, що розглядають поховання видатних осіб, кладовища та 

елементи поховального обряду. Але, оскільки здебільшого вони розкривають 

окремі сторони міського життя, дотичні до поховальної культури, доцільним є 

виокремлення спеціальних напрямів. Основними з них є археологічні та 

антропологічні студії, біографічна некрополістика, історична демографія, 

джерелознавство і вивчення надмогильних написів. 

Початок археологічним студіям поклали дореволюційні періодичні 

видання, зокрема, «Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца» та 

«Киевская старина». У вміщених у них повідомленнях про київські розкопки 

періодично згадані «пізні» могили [Сведения 1873―1877; Л[ебединцев П.] 

1888б; Беляшевский 1899а; Эртель 1899]. Водночас, наприкінці ХІХ ст. 

з’являються перші спроби опису окремих пам’яток, зокрема, склепів 
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Софійського собору та КПЛ [Каманин 1895; Митрополит 1895, с. 268, 270]. 

Поодинокі дані про поховання ХV―ХVІІІ ст. зустрічаються в 

монографії М. К. Каргера «Древний Киев» (1958, 1961) [Каргер 1958; 1961]. Час 

від часу вони фігурують й на сторінках наукових збірок, присвячених 

проблемам вивчення давнього міста [Гупало 1975, с. 47; Мовчан 1975, с. 83―85, 

102―105; Холостенко 1975, с. 133]. Історію церков та монастирів Києва, з 

якими тісно пов’язано функціонування цвинтарів, у системі соціальної 

топографії XVI — середини XVII ст. спробував висвітлити С. І. Климовський 

[Климовський 2002]. Проблема кладовищ та церков Подолу в історичному та 

топографічному аспектах знайшла відбиття в дослідженні О. О. Попельницької 

«Історична топографія київського Подолу ХVІІ – початку ХІХ ст.» (2003) 

[Попельницька 2003]. У роботі Н. О. Білоус, присвяченій розгляду історії 

міської влади та самоврядування Києва наприкінці XV — у першій половині 

XVII ст., також побіжно змальована проблема вивчення церков та монастирів 

міста [Білоус 2008]. 

Підвищений інтерес археологів 1970―1980-х рр. до інтерпретації 

поховальних пам’яток був зумовлений активізацією досліджень в області 

семантики, порівняльної культурології та релігієзнавства [Гуляев 1999, с. 12]. 

Цей плюралізм течій, зі свого боку, зумовив стрімке зростання кількості 

археологічних досліджень, у т. ч. і київських [Лебедев 1992, с. 435]. З іншого ― 

рівень розвитку науки 1980-х рр. ще не розглядав цвинтар Нового часу як 

самостійний об’єкт [Беляев 2012, с. 7]. 

Натомість в подальші десятиліття синхронно із хвилею масштабних 

польових робіт у Києві, відбувся своєрідний сплеск досліджень із даної 

проблематики. Про це, насамперед, свідчать загальні відомості про відкриті 

поховання або некрополі, вміщені в щорічних підсумкових повідомленнях у 

«Археологических открытиях», «Археологічних відкриттях у Україні» та 

«Археологічних дослідженнях у Україні». У них висвітлені результати 

досліджень ААЕ, Старокиївської й Подільської експедицій на території таких 
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церков як РПБЦ, старокиївської Золотоустівської і ЖТЦ, УПБЦ, Спасо-

Преображенської на Печерську та монастирів: МЗМ, КПЛ, Софійського, 

Видубицького і Вознесенського жіночий [Гупало 1975; 1978; Івакін 1998а; 

1998б; 1999а; 1999б; 2001а; 2001б; 2004; 2005; 2008а; 2008б; 2008в; 2009а; 

2009б; 2009в; 2010; 2011; 2012; 2015; Мовчан 1975; 1998; 2000; Балакін 

2002]. Попри те, що основна частина опублікованих у них даних носить 

здебільшого інформативний характер, вони відображають помітне 

зростання зацікавленості дослідників у вивченні некрополів міста 

ХVІ―ХVІІІ ст. 

Протягом 1990―2000-х рр. до числа основних проблем, що 

висвітлювалися в публікаціях увійшли Вознесенський некрополь (далі ― 

ВН), цвинтарі КПЛ, МЗМ, РПБЦ та СН. Підсумками археологічного та 

архітектурного вивчення кладовища РПБЦ Д. В. Мілєєвим у 

1908―1914 рр. присвячена робота В. К. Козюби [Козюба 2005]. Завдяки 

унікальним даним польових щоденників авторам вдалося отримати 

детальну інформацію про кожну зі 464 поховальних пам’яток XVI—

XVIII ст., визначити особливості обряду. В інших наших статтях висвітлені 

окремі київські парафіяльні цвинтарі, зокрема, УПБЦ, старокиївських 

Іоанна Золотоустого та ЖТЦ, печерської Спасо-Преображенської церков 

[Мельник 2013б; 2014а; 2014б; 2014в; 2014г; 2015б; 2015в].  

До низки праць, присвячених розгляду некрополів, як цілісних 

археологічних комплексів, входить і робота І. Ф. Тоцької [Тоцька 1993]. 

Спираючись на писемні та археологічні джерела, дослідниця спробувала 

окреслити історію, головні принципи формування та особливості СН. 

Серед пізніх поховань вона докладно описала т.  зв. «митрополичий склеп» 

під підлогою храму. Архівні дані про 43 ґрунтові поховання, 2 цегляні 

склепи та крипту, відкриті під час роботи експедиції Т.  М. Мовчанівського 

в 1935―1936 рр., стали основою для розгляду нами особливостей СН 

[Мельник 2013а]. 
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Суттєвим доробком з історії головного лаврського собору є монографія 

О. В. Сіткарьової «Успенський собор Києво-Печерської лаври: До історії 

архітектурно-археологічного дослідження та проекту відбудови» (2000). У 

розділі «Дослідження некрополя Успенського собору» автор окреслила процес 

формування цвинтаря, підсумкові дані археологічних досліджень щодо 65 

поховань ХVІ―ХVІІІ ст. та меморіальних споруд [Сіткарьова 2000, 

с. 123―170]. Крім того, автор запропонувала датування цілої низки цих 

комплексів. Окрема публікація С. А. Балакіна присвячена похованню 

митрополита Павла ІІ Конюскевича (1705–1770) у двокамерному склепі під 

Стефанівським (північним) приділом Успенського некрополя КПЛ (далі ― 

УН КПЛ) [Балакін 2007]. На основі писемних та археологічних джерел автор 

відтворив процедуру відкриття та фіксації поховання. 

Прикладом інформаційного потенціалу поховань всебічного аналізу 

монастирського кладовища стала розгорнута стаття В. К. Козюби та 

О. В. Манігди про результати розкопок МЗМ у 1996―1999 рр. [Козюба 2011]. 

Залежно від розміщення автори виокремили декілька груп склепів та 

ґрунтових могил ХVІІ―ХІХ ст.: в інтер’єрі храму, у прибудовах та довкола 

собору. Здійснено аргументоване датування приблизно третини поховань, яке 

дозволило змалювати картину формування монастирського цвинтаря. У 

додатках до публікації наведено таблицю з даними про 536 поховальних 

комплексів. Встановлено приблизний розмір некрополя та кількість осіб, 

захоронених на ньому. 

Низка робіт з’явилася після проведення протягом 2005―2007 рр. 

досліджень на території ВН. Узагальнені висновки викладені в статті 

Г. Ю. Івакіна та С. А. Балакіна [Івакін 2008г]. Вченим вдалося простежити 

особливості топографії та загальні риси влаштування могил, способу поховання, 

зафіксувати фрагменти вбрання та посмертний інвентар. Основну проблему для 

подальших досліджень авторами визначено як необхідність відокремлення 

пам’яток, здійснених під час парафіяльного та монастирського періодів 
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існування кладовища. Спеціальна публікація дослідників присвячена цегляним 

гробницям та вимосткам [Івакін 2007]. У ній наведено опис головних технічних 

параметрів поховальних споруд, здійснено спробу розподілу їх в межах двох 

згаданих періодів. 

Дедалі частіше предметом розгляду стають окремі київські парафіяльні 

некрополі. Зокрема, підсумки досліджень цвинтаря Введенської подільської 

церкви висвітлені С. П. Тараненком [Taranenko 2011]. Розгорнуту 

характеристику розкритих упродовж 1989―1990 рр. поховань некрополя 

церкви Спаса на Берестові надав В. М. Гончар [Гончар 2002а; 2002б]. Автор 

визначив особливості топографії пам’ятки та навів результати, проведених 

розкопок. Проблеми пізнього періоду існування цвинтаря торкнулися також 

С. А. Балакін та Г. Ю. Івакін [Балакин 2003; Ивакин 2008а]. 

Історія локальних досліджень київських кладовищ у другій половині 

ХХ ст. висвітлена в роботах В. Г. Івакіна та О. О. Мельник [Івакін В. 2015; 

Мельник 2016а; 2017а]. Питання цвинтарів та поховань у склепах виключно на 

Подолі за археологічними даними розглянув В. Г. Івакін [Івакін В. 2011; 2014]. 

Джерельну базу статті складають 27 гробниць із 6 подільських некрополів 

(УПБЦ, Покровської і Притисько-Микільської церков, некрополь на 

вул. Юрківській, 3, Грецького монастиря). На основі результатів польових 

досліджень автор спробував простежити залежність щільності поховань від 

статусу культового ядра цвинтаря. 

Окремий напрям формують роботи з біографічної некрополістики, 

початок яким був покладений М. Ф. Берлинським («Краткое описание Києва» 

(1820), «История города Киева» (1798―1799)) [Берлинский 1820; 1991, с. 144, 

149, 159, 232]. Поодинокі згадки дати та місця поховання церковних ієрархів 

ХVІІ—ХVІІІ ст. знаходимо в описах Софійського монастиря та КПЛ, складених 

митрополитом Євгенієм (Болховітіновим) [Болховітінов 1995, с. 76, 164, 197, 

204, 208, 259, 369]. Стислу історію монастирських, парафіяльних та міських 

цвинтарів Києва виклав М. В. Закревський у двотомній праці «Описание Киева» 
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(1868) [Закревский 1868а; 1868б]. Багато з наведених ним даних  й досі 

залишаються єдиним свідченням про кладовища, що, безсумнівно, підвищує 

значення цього дослідження. 

Варто наголосити, що увагу тогочасних авторів привертали виключно 

поховання видатних постатей. Напр., у праці П. Г. Лебединцева «Киево-

Печерская Лавра в еѐ прошедшем и нынешнем состоянии» (1886) згадані 

видатні особи, захоронені в УН КПЛ [Лебединцев 1886, с. 295―297, 

390―392, 394, 406, 409, 621—633]. Однак, відомості про них обмежені 

датами смерті та назвами прижиттєвих посад померлих. Інша монографія 

цього періоду, яка написана інспектором Київського інституту шляхетних 

дівчат М. М. Захарченком — «Киев прежде и теперь» (1888), висвітлює 

поховання КПЛ та СН [Захарченко 1888]. На початку ХХ ст. професором 

Київської Духовної Академії М. І. Петровим була видана вступна частина 

книги «Киевский воєнный некрополь» на зразок праць, присвячених 

кладовищам Москви, Петербурга та Вільнюса [Петербургский 1883; Иосиф 

1892; Петров 1897а; 1910, с. 10—20; Московский 1907—1908]. У ній 

запропоновано один з варіантів загального огляду поховань литовсько-

польських князів, церковних ієрархів та воєвод міста. 

Після подій 1917 р. Комісія Київського некрополя Всеукраїнської 

академії наук на чолі з Й. Гермайзе видала нотатки про Щекавицьке та 

Йорданське кладовища в академічному журналі «Україна» [Проценко 1995а, 

с. 84—86]. Стислі відомості про некрополь КПЛ на початку 1960-х рр. 

з’являються в путівниках та фотоальбомах. 

Важливе значення у формуванні біографічної некрополістики 

відіграла організація в 1967 р. Київським товариством охорони пам’яток 

історії та культури групи з вивчення цвинтарів Києва ХV ― середини ХХ ст. 

на чолі з Л. А. Проценко. Її мета полягала у виявленні та збереженні місць 

поховань відомих осіб. Результатом наполегливої праці стала розробка 

методики складання спеціальних довідників та видання праці «Київський 



40 

 

 

некрополь: путівник-довідник» [Проценко 1994; 1995б]. 

Наукове становлення напряму, що розглядається відбулося в 1990-ті рр. 

[Ластовський 2008, с. 340]. До кола основних об’єктів його вивчення потрапили 

видатні духовні та світські особи. Особливе місце в пошуку наукових методів 

досліджень посіла спільна робота співробітників Інституту української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Українського Центру 

некрополістики та секції «Українські некрополі» [Кальницький 2002, с. 151, 

152; Лєстєнькова 2002; Маєр 2002; Марголіна 2002; Преловська 2002; 

Томілович 2002; Чумаченко 2002]. 

У 1995 р. вийшла друком фундаментальна праця Л. А. Проценко «Історія 

Київського некрополя» (1995), що базується на потужній базі документальних 

джерел та місцевій періодичній пресі починаючи з ХІХ ст. [Проценко 1995а]. 

Дослідниця проаналізувала історію формування та вивчення 32 кладовищ. 

Серед згаданих 761 імен та біографій визначних постатей, представлені 48 осіб 

ХVІ―ХVІІІ ст. Дана робота залишається єдиним узагальненим викладом історії 

виникнення та розвитку цвинтарів Києва до середини ХХ ст. 

На рубежі 1990―2000-х рр. з нагоди 2000-ліття Різдва Христового 

вийшла друком науково-популярна серія «Національні святині України», до 

якої увійшли книги, присвячені монастирям та храмам Києва. В останніх 

розглянуто історичні та архітектурні аспекти пам’яток. Натомість кладовища, 

що їх супроводжували згадані лише побіжно [Кілессо 1999а; 1999б; 2002; 

Нікітенко 2000б; Толочко 2003; Горбик 2004]. Масштаби втрат ХХ ст. для 

київської некрополістики змальовані в роботах Т. Геврика та В. Г. Івакіна 

[Геврик 1990; Івакін В. 2009]. 

Окремим сторінкам історії некрополя Кирилівського монастиря та 

похованим на ньому особам, зокрема, родині Туптало, присвячено декілька 

робіт І. Є. Марголіної [Марголіна 1995; 1996; 2002; 2006; Марголина 2008]. 

Однак, вони носять узагальнений та малоінформативний характер. 

Найбільш повна на сьогодні публікація, присвячена СН, вийшла друком 
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у 2000 р. під назвою «Під покровом святої Софії. Некрополь Софійського 

собору в Києві»
 
[Нікітенко 2000а]. У ній Н. М. Нікітенко висвітлила історію 

формування кладовища, починаючи із середини ХІ до початку ХХ ст. Основну 

частину дослідження складають біографічні довідки про давньоруських князів 

та київських митрополитів. 

Перший систематизований путівник некрополів Ближніх та Дальніх 

печер КПЛ під назвою «И до небес рукой подать…» (2002) був складений 

Л. А. Проценко [Проценко 2002]. У ньому викладено стислі 142 біографії 

духовних та світських представників ХVІІІ―ХХ ст. Значний внесок у вивчення 

всього некрополя УН КПЛ здійснила О. Ю. Чумаченко. Її біографічний 

довідник «Образи з минулого» (1999) містить дані про 80 осіб ХVІ―ХVІІІ ст. 

[Чумаченко 1999]. Некрополь обителі став об’єктом спеціального розгляду 

також у колективній монографії «Києво-Печерська лавра — пам’ятка історії та 

культури України» (2006) [Києво-Печерська 2006, с. 248, 249, 383—425]. 

Авторами на основі графічних та писемних джерел, результатів археологічних 

досліджень та аналогій серед пам’яток Європи, розглянуто історію виникнення, 

етапи формування та розвиток поховальних комплексів КПЛ. 

На початку 2000-х рр. з’явилися роботи О. О. Крайньої, присвячені 

некрополю Вознесенського Флорівського жіночого монастиря [Крайня 2003; 

2012]. У результаті вивчення архівних документів та історіографічних праць 

дослідниці вдалося здійснити спробу відтворення списку похованих на 

цвинтарі. Низка видатних особистостей, які поховані на території некрополя 

Видубицького монастиря, згадані в роботах Л. А. Проценко та 

В. І. Ульяновського [Проценко 2003; Ульяновский 2009]. 

З огляду на дослідження з біографічної некрополістики та вдосконалення 

наукових методик, В. В. Ластовський не виключає виокремлення спеціальних 

напрямів у її складі в майбутньому [Ластовський 2008, с. 340]. 

Джерелознавство. Публікація писемних джерел, пов’язаних з 

померлими, поховальною сферою життя та смертністю киян розпочалася з 
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видання Тимчасовою комісією «Сборника материалов для исторической 

топографии Киева» (1874) [Гваньини 1874; Сарницкий 1874, с. 14]. У 1989 р. 

Археографічна комісія АН України опублікувала «Описи Київського 

намісництва 70―80 років XVIII ст.», де містяться побіжні згадки могил 

видатних осіб [Описи 1989]. Аналізу поминальних книг присвячені роботи 

В. І. Щербини, О. Б. Прокоп’юк та В. Г. Івакіна [Щербина 1895; Івакін В. 2000; 

Прокоп’юк 2002; 2004; Тороповська 2002]. Загальний огляд матеріалів із фондів 

ЦДІАУК спробувала надати Л. А. Проценко [Проценко 1995а, с. 91, 92, 407]. У 

наших публікаціях також висвітлені нові архівні джерела з поховальної 

проблематики [Мельник 2010; 2011б; 2012]. Прикладом синкретичної 

реконструкції ритуалу похорону на основі писемних та археологічних даних 

можна назвати роботу О. Кучерука «Заповіт, смерть і похорони київського 

митрополита Петра Могили» (2004) [Кучерук 2004]. Новий погляд на 

висвітлення та аналіз духовних заповітів відображено в роботі Н. О. Білоус 

«Тестаменти киян середини XVI — першої половини XVII століття» (2011) 

[Білоус 2011]. 

Вивчення епітафій. Більшість надгробних написів УН КПЛ дійшли до 

нашого часу завдяки праці А. Кальнофойського «Тератургіма» (1638) [The 

Teraturgema 1987; Чумаченко 2000; 2001]. Майже через два століття потому 

було опубліковано «Краткое историческое описание Киево-Печерской Лавры» 

(1831) митрополита Самуила (Миславського) та «Описание Киево-Печерской 

Лавры» (1826) митрополита Євгенія (Болховітінова) [Описание 1831; 

Болховитинов 1995]. Обидві книги містять частину «О надгробиях, ныне 

существующих внутри й возле Великой Печерской церкви», де розміщені 22 

епітафії поховань, здійснених після 1638 р. Наступною статтею з проблематики 

стала робота М. О. Максимовича «О надгробиях у Печерском монастыре» 

(1839), де він наводить епітафії 42 осіб, похованих на УН КПЛ та довкола нього 

[Максимович 1994, с. 145—161; Кравчук 2005]. Український вчений-

енциклопедист у своїй роботі, крім наявних на початку ХІХ ст. надгробків, 
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використав згадані праці попередників та дані Печерського поменника ХVІ ст. 

На початку ХХІ ст. з’явилися статті, що торкалися поховань та надмогильних 

написів видатних осіб [Ластовський 2002; Чумаченко 2002; Марголіна 2009]. 

Низка праць присвячена високомайстерним надгробкам УН КПЛ, у т. ч., 

кн. К. Острозького і фельдмаршала П. О. Рум’янцева-Задунайського [Ернст 

1921; Кузьмін 1930; Ульяновский 1992; Краус 2001; Бендюк 2011; Балакін 

2014а]. 

Перші спроби наукового розгляду натільних хрестів із приватних 

колекцій та музейних зібрань були здійснені Б. І. та В. Н. Ханенками, 

гр. О. С. Уваровим [Древности 1899; 1900; Каталог 1908]. Тривалий час після 

подій 1917 р., в умовах пануючої державної атеїстичної ідеології, роботи з 

проблем ставрографії залишалися поза сторінками наукової літератури, адже 

вони входили до кола заборонених [Островский 2007, с. 10]. З розпадом СРСР 

розпочався процес відродження її як однієї з спеціальних історичних дисциплін 

[Пежемский 2003, с. 333]. Нині помітно зростає кількість вітчизняних 

публікацій, присвячених натільним хрестам ХVІ―ХVІІІ ст. [Векленко 2002; 

2003; 2006; 2007; 2008; 2010; 2012; Шалобудов 2009]. Частину київських 

матеріалів розглянула в коротких повідомленнях О. А. Абишкіна [Абишкіна 

2005; 2007]. Чималий комплекс хрестів, які походять із розкопок цвинтаря ВН, 

був опублікований Г. Ю. Івакіним та С. А. Балакіним [Івакін 2008г]. Опис та 

аналогії натільних хрестів із некрополів Золотоустівської та ЖТЦ, а також МЗМ 

розглянуті й у наших працях [Мельник 2014а; 2015а; 2015б]. Крім того, нами 

здійснено спробу типологізації хрестів, що походять із київських поховань 

ХVІІ—ХVІІІ ст. [Мельник 2016б; 2017б] (Додаток В). 

Історична демографія. Науковий аналіз статистичних даних про 

київське населення ХVІІІ ст. почав розвиватися лише в 1980-ті рр. Зокрема, 

використовуючи сповідальні переписи, А. Л. Перковський надає уявлення про 

чисельність, смертність та статеве співвідношення жителів тогочасного міста 

[Перковский 1982; 1992]. Першою спробою широкого залучення 
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інформаційного наповнення метричних книг стала стаття В. М. Мордвінцева, де 

наведено кількість померлих за статями в Київській єпархії другої половини 

ХVІІІ ст. [Мордвінцев 1999]. В наших публікаціях також залучені метрики 

цього періоду [Мельник 2011в; 2013б; 2014б]. Одержані дані продемонстрували 

широкі можливості писемних джерел у вивченні статево-вікової структури 

мирян. Важливим підсумком у вивчені соціальної структури насельників 

обителей ХVІІІ ст. стала монографія М. В. Яременко «Київське чернецтво 

ХVІІІ ст.» (2007) [Яременко 2007]. У ній автор торкнувся питання смертності та 

вікових характеристик на основі статистичних звітів, починаючи з 1732 р. 

М. В. Яременко вдалося з’ясувати закономірності в коливаннях кількості 

насельників обителей, особливості рівня смертності під час морової пошесті 

1770—1771 рр., встановити середній вік ченців на момент смерті. В інших 

публікаціях дослідник розглянув питання, пов’язані зі змінами рівня смертності 

та загальними віковими характеристиками ченців [Яременко 2001; 2002]. 

Головними завданнями антропологічних студій є отримання нових 

даних щодо віку, статі, фізичного розвитку, травм, здоров’я та патологічних 

процесів киян. Вони покращують можливості в проведенні ідентифікації 

померлих та визначенні кола похованих у межах монастирів та храмів. На 

рубежі ХХ ― ХХІ ст. дедалі частіше з’являються публікації щодо результатів 

біоархеологічного вивчення індивідів пізнього Середньовіччя та 

ранньомодерного часу. Однією з них є стаття П. М. Покаса «До 

палеоантропології київського Подолу ХV―ХVІІ ст.», де дослідник на основі 

даних про 28 індивідів спробував відтворити склад мешканців окремого району 

міста [Покас 1993]. Антропологічні дослідження похованих на некрополі 

УН КПЛ здійснили І. Д. Потєхіна та О. Д. Козак [Потєхіна 1999; Козак 2002а; 

2002б]. Особливий інтерес серед 120 кістяків викликали основні поховання в 

пірофілітових саркофагах, оскільки померлі в них належали до фізично 

розвинених європеоїдів, та здебільшого не мали важких інфекційних 

захворювань. Ця інформація дозволила авторам засвідчити активну військову 
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діяльність та гарне здоров’я індивідів. Результати вивчення скелетів 70 осіб із 

некрополя МЗМ були опубліковані Т. О. Рудич [Рудич 2008]. Частину з 

виявлених на території ВН кістяків (115 індивідів) проаналізовано в підсумках 

досліджень 2006―2007 рр. [Козак 2009]. Детальну характеристику скелету 

київського ген.-губернатора С. І. Сукіна (†24 травня 1740 р.) надала О. Д. Козак 

[Козак 2008]. Подібний рівень досліджень індивіда ХVIIІ ст. був 

продемонстрований перше. Підсумки статево-вікового аналізу 70 кістяків, що 

походять із цвинтаря церкви Спаса на Брестові, здійснені В. Д. Дяченком у 

2002 р. [Гончар 2002а; 2002б]. 

Перераховані напрями історіографії виокремилися з-поміж інших 

досліджень у 1990―2000-х рр. У радянський час дослідження некрополів 

раннього Нового часу не вважалося актуальною науковою темою, а залишки 

давніх цвинтарів активно знищувалися. Лише наприкінці ХХ ст. у зв’язку з 

пробудженням суспільного інтересу та масштабними польовими роботами дана 

проблематика почала активно опрацьовуватися. Подальший розвиток та 

виокремлення нових течій посідає важливе місце в процесі збереження та 

охорони пам’яток історії та культури як Києва, так і України загалом. 

 

1.4. Методичні засади та методика дослідження 

 

В основі дослідження лежить розуміння поховальних пам’яток як 

цілісного феномену історичної реалії. Це поняття використане в широкому 

значенні та включає в себе розгляд окремих комплексів, їхніх сукупностей у 

формі цвинтарів, а також поховальної практики. Вибір методики спирається 

на принцип історизму та визначається основними завданнями роботи, 

характером пам’яток, об’ємом вибірки та історіографічною традицією. 

Обраний період з одного боку, обумовлений малочисельними 

документальними і погано збереженими й датованими лише приблизно  

(друга половина ХІІІ ― ХV ст.) археологічними даними та майже повною 
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відсутністю письмових джерел, а з іншого ― кінцем часів козаччини на 

українських землях і запровадженням офіційних міських некрополів.  

Під час підготовки питання наукової розробки теми застосовано 

ретроспективний метод, а топографічного аналізу пам’яток ― 

картографічний. На основі залучених даних здійснювався порівняльний 

аналіз, тобто виокремлення масових («еталонного тексту») та специфічних 

(неканонічного, що відбився в кількості похованих у одному комплексі, 

орієнтації, інвентарі та ін.) рис, окреслення можливих причин цих 

відмінностей (хронологічних, соціальних або територіальних). З метою 

отримання об’єктивної історичної картини, втіленої в поховальному обряді, 

використовувалися раціональні положення еволюціонізму (змінність та 

спадковість) та дифузіонізму (запозичення та змішування). Виокремлення 

типів поховальних споруд та металевих натільних хрестів вимагало 

використання типологічного та морфологічного методів. 

Залучення системного підходу дозволило визначити елементи 

поховального комплексу (влаштування могильної споруди, супровідний 

інвентар) та опредмечені традиційні ритуальні дії з тілом (положення 

небіжчика, елементи вбрання та прикраси). На етапі реконструкції чинів та 

обряду поховання використано метод аналогій, екстраполяцій, індукції та 

дедукції. Це дозволило відтворити ймовірний ланцюг практичних дій, що 

здійснювався від моменту смерті особи до завершення процедури похорону. 

У процесі реалізації соціологічного аналізу визначальним положення за 

яким, у горизонтальній проекції суспільства лежала статево-вікова та 

сімейно-шлюбна, а у вертикальній ― соціальна, майнова та професійна 

структури. Завершальним кроком стала спроба інтерпретації одержаної 

археологічної інформації та розкриття релігійної значущості складових 

обряду. 

Повторювальність та масовість даних, кількісні показники поховань 

ХVІ―ХVІІІ ст. обумовили необхідність широкого залучення 
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статистичного методу. Такий підхід дав можливість систематизувати 

внутрішньогрупові ознаки й перейти до порівняння, а згодом і до сумарної 

характеристики поховальних пам’яток [Мельник 2011а]. В результаті 

вдалося простежити подібність пам’яток по відношенню до загальної 

картини шляхом залучення писемних документів та етнографічних 

паралелей. Вдалося виокремити масові та специфічні (неканонічні: 

орієнтація, монети, особисті речі в могилі) риси та окреслити можливі 

причини цих відмінностей (хронологічні, релігійні чи соціальні). 

Основу у відтворенні поховальної практики складають археологічні 

джерела. Серед проблем вивчення некрополів та їхніх окремих комплексів 

визначальними є поверховий характер польової фіксації з ХІХ до середини 

70-х рр. ХХ ст. (крім експедицій на чолі з Д. В. Мілєєвим та 

Т. М. Мовчанівським), погана збереженість пам’яток унаслідок впливів 

ґрунтів та нерівномірність робіт в умовах щільної міської забудови. 

Археологічно поховання були зафіксовані на території 25 парафіяльних, 

11 монастирських та 2 міських цвинтарів, а також 9 могильників, поблизу 

яких культових споруд не виявлено. Органічним доповненням у розв’язанні 

питань реконструкції та інтерпретації стали писемні та етнологічні джерела. 

Огляд результатів польових досліджень та опублікованих праць із даної 

тематики продемонстрував необхідність у здійсненні спеціального аналізу. 
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ КИЇВСЬКИХ НЕКРОПОЛІВ 

 

 

  

Некрополі Києва ХVІ―ХVІІІ ст. розташовувалися в усіх історичних 

частинах міста (в Старому (Верхньому) місті, на Подолі, Плоському, 

Печерську), а також у передмістях (на території Кирилівського, Йорданського, 

Видубицького, Звіринецького, Китаївського та Глосіївського монастирів) 

(рис. 1―5). Їхнє функціонування було тісно пов’язане з культовими 

комплексами (спорудами), що тривало до офіційного запровадження міських 

кладовищ в 1772 р. Частину поховальних пам’яток складають могильники, біля 

яких залишків храмів на даний момент не зафіксовано. Окремий блок 

представлений поодинокими (присадибними) могилами. 

 

2.1.  Верхнє місто 

 

Некрополі даної історичної частини розміщені на території 3 монастирів 

(713 поховань), 9 парафіяльних храмів (1047 поховань) та 2 могильників, 

поблизу яких культових споруд не виявлено (27 поховань). До найповніше 

досліджених належать СН, цвинтар МЗМ, РПБЦ та ЖТЦ. 

1. Софійський монастир (вул. Володимирська, 24) від початку свого 

функціонування, тобто ХІ ст., отримав статус митрополичого, і попри переїзд 

кафедри до м. Володимира на Клязьмі в 1300 р., зберігав його аж до ХVІ ст. 

[Івакін 1996, с. 123, 126]. За митрополита Петра Могили до складу собору 

увійшли новозбудовані каплиці-усипальні: у північній давній зовнішній галереї 

— Володимира Великого та в південній — Макарія Київського (нині ― вівтар 

Успіння Богородиці) [Нікітенко 2000б, с. 134, 137]. А ділянка довкола храму 

стала місцем поховання представників вищого духівництва. 
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У процесі досліджень, проведених на території заповідника в 1935 

(розкопки І. М. Самойловського), 1936 (Т. М. Мовчанівського), 1939 і 1946 

(М. К. Каргера), 1955 (В. А. Богусевича), 1972―1973 (І. Ф. Тоцької), 

2003―2005 (М. М. Нікітенко) і 2014 рр. (Г. Ю. Івакін) зафіксовано 126 

поховальних комплексів, у т. ч. 3 склепи та крипта (пох. 4) (рис. 7; 8, 1, 2). У 

склепі 2 в трансепті південної внутрішньої галереї протягом ХVІІІ — початку 

ХІХ ст. були розміщені тіла шести київських митрополитів [Звід 2011, с. 1496; 

Зацепіна, спр. 59, арк. 3]. Аби запобігти періодичному відкриванню трун, в 

1824 р. митрополит Євгеній (Болховітінов) влаштував над похованнями цегляні 

склепіння, а вхід до гробниці розпорядився закласти чавунними плитами нової 

підлоги [Терновский 1879, с. 14; Митрополит 1895, с. 269; Болховітінов 1995, 

с. 76]. Інші склепи розміщувалися в трансепті Михайлівської нави (Сильвестр 

Косів, †1657), під північною стіною Володимирського вівтаря (кн. Святополк-

Четвертинський, †1690) та на південь від південно-західної башти [Орловский 

1901, с. 66, 67; Мовчанівський, спр. 62, арк. 9, 23; Нікітенко, спр. 2003/131, 

арк. 7, рис. 33―37; Самойловський, спр. 2, арк. 2–4; спр. 269, арк. 18, 22, 23]. 

Поховальні пам’ятки собору здебільшого представлені могилами в 

простих ґрунтових ямах (понад 72 од.), які розміщені під аркбутаном північної 

башти (5 пох.), у Михайлівській наві (8 пох.), північній галереї (>2); внутрішній 

південній галереї (15 пох.), в Апостолівському приділі (9 пох.), у південній 

(2 пох.), зовнішній північній (19 пох.) та центральній (12 пох.) навах [Каргер 

1951, с. 245; Зацепіна, спр. 57―59; Мовчанівський, спр. 53; спр. 62; Натансон, 

спр. 61]. Варто зазначити, що загальна кількість могил, виявлених протягом 

1935―1936 рр., без сумніву, була набагато більшою, на що вказують збережені 

негативи на склі. Глибина ям вказана у 25 випадках та коливається від 0,7 до 

2,3 м. Поховання під підлогою собору розташовувалися в декілька різночасових 

ярусів. Ця ситуація подібна до Софійського некрополя у Великому Новгороді, 

де надмогильні плити не позначалися написами, тому перебудови, які 

супроводжувалися підняттям підлоги храму, приховували їх, а пам’ять про 
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похованих залишалася лише в писемних джерелах [Янин 1988]. 

Виявлені кістяки лежали в дощатих трунах (11 пох.) та довбаних колодах 

(10 пох.) (рис. 8, 5). Небіжчики з 3 могил були вкриті берестом (пох. 36, 37 та 

42). Шкіряне взуття відмічене в 18 пох., фрагменти одягу — у 9 пох. Як цілком 

справедливо зауважує М. К. Каргер, здійснення поховань представників 

чорного міського люду на території Софії Київської є маловірогідним явищем 

[Каргер 1951, с. 245, 246]. Більш реалістичним виглядає припущення про 

відповідність могил особам середніх та вищих прошарків населення. Наявність 

на кістяку з пох. 24 залишків капюшона, шнурових чоток та єпитрахилі з 

хрестами вказує на його належність до ченців-схимників рубежу ХVІ—ХVІІ ст. 

(рис. 8, 4) [Зацепіна, спр. 58, арк. 9]. Ще одним детально дослідженим 

комплексом є поховання церковного ієрарха ХVІІ ст. (№ 29), де на небіжчику 

простежено сліди шовкового, гаптованого золотими нитками з орнаментом та 

постатями святих, одягу. Його домовина також була оббита шовком і 

позументом [Зацепіна, спр. 59, арк. 11; Мовчанівський, спр. 62, арк. 67]. В 

іншому похованні знайдено золоту підвіску з аметистом та скляними 

намистинами ХVІ―ХVІІ ст. [Каргер 1951, с. 245]. 

Відкриті могили поза стінами собору розміщені на таких ділянках: 6 пох. 

― навпроти північного (траншея Nord 1), 1 пох. ― навпроти західного фасадів 

храму; 43 пох. ― у південно-західній, 1 пох. ― північно-східній частинах 

садиби [Козюба 2013, с. 84; 2015а; Івакін 2015, с. 64; Мовчанівський, спр. 53, 

арк. 26―29; Натансон, спр. 61, арк. 2, 3, 7; Нікітенко та ін., спр. 2004/79, арк. 5; 

спр. 2005/152, арк. 5; Толочко и др., спр. 1972/109, арк. 3―5; Тоцкая, 

спр. 1973/110, арк. 7―8]. 

В орієнтації кістяків домінує напрям захід — південний захід 

(Додаток А, табл. 6). Щільне розташування могил між аркою та аркбутаном 

північної башти спричинило відхилення від їхньої орієнтації на південний захід 

(рис. 8, 2). Середня глибина комплексів складає 1,44 м від сучасної поверхні. 

Поховальні пам’ятки автори розкопок віднесли до декількох періодів: 
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ХІІІ―ХVІ ст. — 15 пох; XIІІ―XVІІ ст. ― 1 пох.; XIV―XVІІ ст. ― 4 пох.; 

ХV―ХVІ ст. ― 1 пох.; ХVІ―ХVІІ ст. ― 3 пох.; ХV―ХVІІІ ст. ― 27 пох.; 

ХVІІ―ХVІІІ ст. ― 26 пох. 

2. Михайлівський Золотоверхий монастир (вул. Трьохсвятительська 6) 

споруджено протягом 1108―1113 рр. кн. Святополком Ізяславовичем. Після 

навали монголів обитель було відновлено наприкінці ХV ст. А в 1620 р. Іовом 

Борецьким вона перетворена на тимчасову митрополичу резиденцію 

(рис. 9, 1―3) [Кальницький 2012, с. 4―42]. Ченців ховали не лише на території 

монастиря, але й на місці сучасного Олександрівського костелу. З 1772 р. 

основним цвинтарем обителі стає гора Щекавиця (див. № 38) [Проценко 1995а, 

с. 197; Некрополі 1999, с. 18]. 

Некрополь МЗМ належить до найчисельніших у Києві. Його 

археологічне вивчення пов’язане з іменами І. М. Самойловського (1934, 1937, 

1940), В. О. Харламова (1992) та Г. Ю. Івакіна (1996―1999) (рис. 10). 

Поховальні пам’ятки представлені 16 цегляними гробницями, 3 пірофілітовими 

саркофагами та щонайменше 568 ґрунтовими могилами (рис. 11, 1, 2). 

Завдяки порівнянню параметрів будівельних матеріалів цегляних 

гробниць із відомими аналогіями вдалося визначити періоди їхнього зведення 

(Додаток А, табл. 7). Найдавніші з них споруджені в нартексі храму ХІІ ст. 

(№ 2, 3) та в північній галереї (№ 10, 11). Найбільша кількість склепів у межах 

собору (№ 3―6) зведена в другій половині ХVІІ ― другій половині ХVІІІ ст. До 

ХVІІІ ст. належать склепи 8, 9 та 12. Останньою на рубежі ХVІІІ―ХІХ ст. 

з’явилася гробниця в західній частині Варваринського приділу (№ 7) [Козюба 

2011, с. 46]. 

Товщина поздовжніх стін склепів складає одну цеглу (№ 1, 2, 4, 5, 10) 

або півцеглу (№ 6, 11). Ложкове мурування стін та тичкове мурування склепіння 

застосовані під час будівництва склепів 1, 4, 5. Вхід до гробниць розташований 

із заходу (склепи 1, 4, 5) або півдня (склеп 2). Сходинки зафіксовані в низці 

споруд (склепи 1, 2, 4, 5) [Івакін та ін., спр. 1996—1997/103, арк. 8―82, 86]. 
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У межах давнього ядра Михайлівського Золотоверхого собору виявлено 

щонайменше 19 поховань у простих ямах. Могили розміщені в південній та 

південно-східній частині нартексу (6 од.), західній частині наосу (4 од.), східній 

частині середохрестя (3 од.), трансептах північної (3 од.) і південної (2 од.) нав, 

дияконнику (1 од.). Їх глибина від рівня підлоги храму ХVІІ―ХVІІІ ст. 

коливалася від 0,85 (пох. 26) до 1,98 м (пох. 36). Середня величина складає 

1,07 м. Перерізання поховань одне одним зафіксовано лише в одному випадку 

(пох. 35 та 36), що свідчить про ймовірне ведення обліку могил або наявність 

надмогильних плит (ліквідованих під час пониження підлоги храму в 1790-

х рр. ?). В. К. Козюба припускає, що практика здійснення ґрунтових поховань у 

давньому ядрі церкви була започаткована з часу перетворення храму на 

митрополичу резиденцію в першій половині ХVІІ і тривала до другої половини 

ХVІІІ ст. [Козюба 2011, с. 51] 

У прибудовах ХVІІІ―ХІХ ст. у 2―3 яруси розміщені 42 поховання: 26 

— у Варваринському приділі (щільність становить 0,85 на 1 м
2
); 14 — у тамбурі 

входу до північної галереї (0,58 — на 1 м
2
); 2 — у західному притворі 

(рис. 11, 3). Глибина 14 могил від рівня підлоги храму ХVІІ―ХVІІІ ст. 

становить до 1 м, ще 14 ― понад 1,5 м (в середньому ― 1,33 м). В. К. Козюба 

називає рубіж ХVІ―ХVІІ ст. вірогідним часом появи більшості поховань 

навколо давнього ядра Михайлівського собору [Козюба 2011, с. 54]. Не 

виключено, що поховання у вівтарній частині також належать до цього періоду. 

Поза храмом відкрито щонайменше 502 могили: навпроти східного 

(182 пох.), західного (170 пох.), північного (122 пох.) та південного (23 пох.) 

фасадів; поблизу дзвіниці (5 пох.). На окремих ділянках навпроти апсид храму 

щільність комплексів сягає приблизно 0,7 на 1 м
2
 (рис. 12). Левина частка 

могильних ям має прямокутний контур. Винятком є ями неправильної 

чотирикутної (пох. 129, 194, 195, 215) та овальної (пох. 204) форм. Повні 

розміри могил, які перевищують середні показники по Києву визначено в 44 

комплексах (у 22 з них довжина становила 2 м та більше, у 25 ширина складала 
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0,8 м. Труни здебільшого повторюють підпрямокутну форму 

(0,65―2,2×0,28―0,7 м). Особливістю віка домовини в пох. 224 є наявність групи 

цвяшків із напівсферичними голівками, які відтворювали хрест розміром 12х7 см. 

«Підголівники» у вигляді плінфи (6 пох.), цегли (12 пох.) або обох предметів 

одночасно (1 пох.) відкриті в 19 похованнях. 

Християнські символи в похованнях репрезентовані натільними 

(металевими (пох. 39, 129, 133, 553), кістяним (пох. 340) та дерев’яним у металевому 

окладі (пох. 30, 235)) хрестами, енколпіоном (пох. 209) та натільною іконкою 

(пох. 250). Поміж інших похованих виділяється небіжчик зі свинцевим хрестом на 

поясі (пох. 58). Аналогій йому поки що не явлено, але, безсумнівно, він вказує на 

духовний сан свого власника. Монети супроводжували 5 померлих: пох. 133 (3 

гроша 1623 р.), пох. 137 (подвійний денарій Сигізмунда III 1611 р.), пох. 260 (7 

мідних солідів-боратинок 1660-х рр.), пох. 362 (денарій середини 1550-х рр.), 

пох. 419 (монета 1750 р.). Завдяки нумізматичним знахідкам отримана нижня дата 

зазначених комплексів. Серед збережених прикрас можна відмітити шпильки 

(пох. 46, 76, 146), персні та кільця (пох. 34, 35, 68, 150, 245, 303, 357, 492, 540). 

Вирізняється коштовністю жіноча золота каблучка з пох. 245, яку прикрашав 

природній мінерал фіолетового кольору. Рештки головного убору відзначено на 4 

кістяках (пох. 46, 76, 121 та 531). Сліди вбрання зафіксовані у вигляді залишків 

тканини (10 випадків), поясу (4, у т. ч. пряжки в пох. 140, 209, 547), гачків-застібок 

та петельок (9), ґудзиків (1). Взуття простежене у формі фрагментів шкіри (пох. 35, 

46, 126), шнурків (пох. 126) та підборів (пох. 35). 

Переважна більшість могил (15 з 27) з «підголівниками» та натільними 

хрестами сконцентровані всередині храму та навпроти апсид. Це свідчить про 

винятковість даних ділянок цвинтаря та поховання на них особливо шанованих осіб. 

Під час розкопок зафіксовано щонайменше 18 дитячих могил. Майже всі вони 

розміщені на схід від північних апсид та на північ від північно-західного кута 

(розкоп 1, 1999 р. (0,5 поховань на 1 м
2
)) собору (рис. 13, 1). Така концентрація 

свідчить про ймовірну регламентованість цих ділянок кладовища, на які були 
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допущені парафіяни. Ще однією ділянкою з високою концентрацією могил є 

територія навпроти західного фасаду, де вона сягає показника 0,54 на 1 м
2
. 

Завдяки даним стратиграфії, заповненню могильних ям та 

супроводжуючому інвентарю вдалося встановити приблизні дати здійснення 201 

комплексів: 38 пох. ― у період ХVІ―ХVІІ ст.; 35 пох. ― у ХVІІ ст.; 46 пох. ― у 

ХVІІ ― першій половині ХVІІІ ст.; 15 пох. ― у другій половині ХVІІ ― на початку 

ХVІІІ ст.; 28 пох. ― у ХVІІ―ХVІІІ ст.; 39 пох. ― у ХVІІІ ст. Могили кінця 

ХVІ―ХVІІ ст., як і періоду ХVІІ ― першої половини ХVІІІ ст., тяжіють до 

простору навпроти апсид та західного фасаду головного храму. Одержані дані про 

глибину та дату здійснення поховань внесено до графіка (рис. 13, 2). Можна 

припустити, що більш ранні могили (ХVІ―ХVІІ ст.) були опущені переважно на 

глибину 0,6―2 м, натомість пізніші ― на 1,1―2,4 м (іноді із заглибленням в 

материк). Загалом чіткої залежності між глибинами та часом здійснення поховань 

не простежено. Порівняння орієнтації та дат пам’яток продемонстровано на 

окремому графіку (рис. 13, 3). Цікавою особливістю поховань ХVІ―ХVІІ ст. є 

переважання орієнтації на захід ― південний захід. Загалом для пам’яток 

ХVІІ―ХVІІІ ст. характерне домінування південно-західного вектора, що відповідає 

вісі собору. 

3. Михайлівський жіночий (Іоанно-Богословський, Софійський) 

монастир заснований у межах МЗМ митрополитом Іовом (Борецьким) у першій 

чверті ХVІІ ст. [Сохань 2009, с. 81]. У 1695 р. на території обителі побудована 

дерев’яна церква св. Софії, Віри, Надії та Любові (рис. 9, 1,2). Вірогідно, до цієї події 

черниць ховали на спільному з чоловічим монастирем цвинтарі. Тому, цілком 

ймовірно, що частину зі знайдених на території МЗМ індивідів жіночої статі можна 

віднести до саме до періоду функціонування Софійської жіночої обителі. У 

1709―1710 рр. після наказу Петра І про відокремлення жіночих та чоловічих 

монастирів, жіноча Михайлівська обитель перенесена на північно-західну околицю 

Києва, поблизу Йорданського монастиря [Лебединцев 1884, с. 238, 239; Петров 

1897а, с. 159, 160]. 
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4. Різдва Пресвятої Богородиці (Миколи Десятинного) церква 

(вул. Володимирська, 2). Давньоруська церква на честь Пресвятої Богородиці 

Десятинної була зведена кн. Володимиром Святославовичем у 989—996 рр. 

Відновлений храм св. Миколи Десятинного виник на рубежі ХVІ―ХVІІ ст. 

[Козюба 2014б, с. 123]. У цей період до складу парафії входили переважно 

заможні особи та патриціат Старого міста, а з початку ХVІІІ ст. ― міщани, 

чиновники, колишні військовослужбовці Андріївського «замку» та 

Старокиївської фортеці [Попельницька 2005а, с. 32]. У 1647 р. біля 

відреставрованого П. Могилою РПБЦ, поховали сина київського шляхтича, 

хроніста І. Єрлича [Раскопки 1914, с. 52; Козюба 2014б, с. 124]. Появу перших 

могил на цвинтарі В. К. Козюба відносить саме до рубежу ХVІ―ХVІІ ст. На 

місці давньоруського храму протягом 1828—1842 рр. було зведено споруду 

російського архітектора В. П. Стасова [Cементовский 1857, с. 32—34]. Новий 

Десятинний храм проіснував до 1936 р. 

У ХІХ ст. могили поблизу храму були зафіксовані К. А. Лохвицьким 

(1824), О. С. Анненковим (1845) та А. М. Муравйовим [Сементовский 1857, 

с. 29, 30; Описание 1872, с. 10; О. Л. 1894, с. 153, 155; Антонович 1895, с. 32; 

Козюба 2006, с. 180, 187]. Поштовхом до проведення повномасштабних 

досліджень стали результати розкопок В. В. Хвойки (1898, 1907—1908) у садибі 

М. М. Петровського (нині територія Національного музею історії України) 

[Археологические 1898, с. 197, 198; Колеснікова 2005, с. 83]. На північний захід 

від храму дослідником відкрито велику кількість поховань [Хвойка 1913, с. 74; 

Хвойка, спр. 77, арк. 29, 30]. Однак, брак загальних планів, світлин та польових 

щоденників, поряд із недосконалою методикою проведених робіт, призвели до 

втрати археологічного контексту [Козюба 2006, с. 186; Івакін В. 2009, с. 304]. 

Незважаючи на це, В. К. Козюба спробував відновити особливості поховальних 

комплексів за наявними фотографіями (рис. 14, 1) [Козюба 2010]. Вражаючі 

розміри цвинтаря РПБЦ дозволили мешканцям назвати його «київським 

Акрополем» [Попельницька 2005а, с. 25]. 
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Повномасштабні археологічні дослідження некрополя протягом ХХ ст. 

здійснили експедиції Петербурзької археологічної комісії на чолі 

Б. В. Фармаковським та Д. В. Мілєєвим (1908―1914); ІА АН УРСР на чолі з 

Т. М. Мовчанівським (1936―1937); ІА АН УРСР та ІІМК АН СРСР на чолі з 

М. К. Каргером (1938―1939); а також ІА НАНУ, Інституту українознавства 

ім. І. П. Крип’якевича (Львів) та Державного Ермітажу (СПб, РФ) на чолі з 

Г. Ю. Івакіним (2005―2011)
*
 (рис. 14) [Раскопки 1908, с. 49; Из эпохи 1909, с. 74; 

Каргер 1961, с. 26, 27; Ивакин 2008б; 2010; Івакін 2008а; 2009б; 2008в; 2009в; 2010; 

2012; Императорская 2009, с. 916―936; Иоанисян 2009, с. 365; 2012, с. 131―133; 

Ёлшин 2015, с. 141―156; План, д. 3 (4); Полевой, д. 7 (8); д. 6 (7); д. 8 (9); д. 9 (10); 

Самойловський, спр. 269, арк. 16, 24, 27]. У результаті проведених робіт виявлено 

625 поховань у простих ямах, 2 ― у кам’яних саркофагах (№ 52, 632) та 2 ― у 

цегляних склепах (№ 629, 230), 3 ― у комплексах з огородженням тіла (№ 120, 

417, 631). 

Повні розміри могильних ям визначені лише у 34 випадках (5,1%). Їхня 

середня величина складає 1,85×0,7 м (найбільші з них: пох. 91 (2,6×1,25 м), 

133 (2,45×0,9 м) та 360 (2,45×0,8 м)). Матеріали, що походять із заповнення ям, 

представлені давньоруськими будівельними матеріалами, різночасовою 

керамікою, а також кістками та залишками деревини домовин. Вдалося визначити 

орієнтацію 531 кістяків (80,4%), абсолютна більшість з яких (344 пох. ― 65%) 

відповідає вісі храму: південний-захід ― північний схід (Додаток А, табл. 6). 

Усі поховання в давньоруських пірофілітових саркофагах мають вторинний 

характер. Комплекси з огородженням тіла померлого представлені конструкціями 

з кам’яних плит (пох. 120, 417) або цегли (пох. 631). Тлін трун (розміри: 

0,6―2,05×0,24―0,85 м) відмічено у 209 (31,3%) могилах. Їх обриси здебільшого 

мають підпрямокутну форму, лише деякі (29 пох. ―14%) ― трапецієподібну із 

більшою на 5—20 см стороною в головах. У двох могилах (№ 477 та 503) 

зафіксовані фрагменти скла, які могли залишитися від віка домовини. В якості 

                                           
*
 Висловлюємо глибоку вдячність Г. Ю. Івакіну, В. К. Козюбі та Д. Д. Йолшину за люб’язно 

надані матеріали розкопок. 
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підголівників у 11 могилах (1,6%) використано цеглу (10 пох.), камінь (3 пох.) або 

обидва предмети одночасно (пох. 53). 

Усі померлі лежать горілиць у випростаному положенні. Поміж інших 

вирізняється кістяк із пох. 621, де тулуб дещо скорчений вліво (рис. 14, 4). 

Розміщення обох рук простежено у 221 небіжчиків (33,3%). Комплекси з парним 

способом захоронення репрезентовані 5 випадками (пох. 59, 80, 179, 321 та 466 

(дитина та дорослий)). Унікальним є поховання вагітної жінки зафіксоване на 

території РПБЦ (пох. 616). На основі проведеного палеоантропологічного аналізу 

П. Є. Вікторова припускає, що причинами смерті індивіда могли стати численні 

запальні процеси, виснаження природних ресурсів організму або інфекційне 

захворювання [Вікторова 2013]. 

Інвентар представлений предметами християнського культу, прикрасами та 

нагородною відзнакою (пох. 532). Металеві натільні хрести на грудній клітці 

небіжчиків відкриті в 31 могилі ― 4,6% (25 з них виявлені в період з 1930 по 

2009 рр., що, може вказувати на брак відповідної фіксації під час розкопок на 

початку ХХ ст.) (рис. 14, 5). Половина комплексів із ними (16 пох.) концентрується 

досить щільно навпроти південного кута західного фасаду, ще третина (12 пох.) — 

навпроти західного кута південного фасаду. Майже третина екземплярів (10 од.) 

відкрита в похованнях дітей. У пох.1 та 469 лежало по два вироби. Єдиний 

дерев’яний натільний хрест із чорним кварцем зафіксовано в пох. 23. У комплексі 

також лежала шпора, тому з високим ступенем вірогідності можна припустити, що 

померлий за життя мав військове звання. Єдина срібна натільна іконка із 

зображенням Богоматері розчищена в чоловічому пох. 507. У пох. 1 низка 

намистин розміщувалися біля тазових кісток, що, можливо, залишилися від чоток. 

У 5 могилах знайдено розвали (пох. 9, 31, 95), цілий (пох. 503) та фрагменти 

(пох. 50, 108) посуду. 

Прикраси виявлені в 10 комплексах (1,5%): каблучки або персні (пох. 80, 

515, 561), 2 бронзові шпильки, що тримали жіночу зачіску або головний убір 

(пох. 561), сережки (пох. 515, 614, 624), намиста (пох. 400, 469, 613 (дитина)). 
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Залишки вбрання відмічені на 25 кістяках у вигляді фрагментів тканини 

(8 пох.), головних уборів (пох. 510, 515) та елементів фіксації одягу (ґудзики, 

застібка-шпилька, гачки). У похованнях, відкритих у 1930-ті рр., дослідниками 

виявлено мідні та емальовані ґудзики, фрагменти серпанка, плетені галуни, срібні 

та золоті шнурки, позументи та золоте декоративне мереживо [Попельницька 

2005а, с. 32, 33]. До колекції речей Національного музею історії України, 

знайдених у похованнях, входять фрагменти парчевої тасьми (Персія), чоловічого 

камзола з оксамиту (Туреччина) та шовкової тканини (Іран, Китай, Японія). Усі 

вони, за справедливим зазначенням О. О. Попельницької, вказують на заможних 

статус похованих на цвинтарі ХVІІ―ХVІІІ ст. Сліди взуття простежені в пох. 23, 

546 та 602. 

У результаті проведеного аналізу встановлено, що поховання довкола 

церкви розташовані дуже щільно, багаторазово порушують одне одного. 

Присутність великої кількості розрізнених людських кісток із зруйнованих могил є 

наслідком численних перекопів під час будівельних та земляних робіт, здійснених 

пізніше поховань. Територію некрополя відповідно до Десятинної церкви Х ст. 

умовно можна розбити на п’ять ділянок: напроти апсид храму (113 пох. ― 18%), 

навпроти північного фасаду (44 пох. ― 7%), навпроти західного фасаду 

(204 пох. ―32%), напроти південного фасаду (258 пох. ― 41%) та в межах храму 

(5 пох. ― 0,8%) (рис. 15―18; 19, 1). Розміщення ще 8 пох. встановити не вдалося. 

Могил у межах стін давньоруської споруди майже не виявлено, оскільки вони 

були зруйновані під час будівництва церкви 1828—1842 рр. та розкопок 

М. К. Каргера (1938―1939 рр.). Серед 56 дитячих поховань на цвинтарі переважна 

більшість розташовані навпроти західного (35 пох.) та південного (11 пох.) фасадів 

храму. Виявлені інвентар, залишки одягу та високий статус церкви вказують на 

приналежність її парафіян до заможних прошарків. 

5. Василівська (Трьохсвятительська) церква (вул. Десятинна, 2) 

споруджена кн. Святославом Всеволодовичем у 1183―1184 рр. Вона згадана в 

документі 1542―1543 рр. [Козюба 2015б]. На думку О. В. Комара, поява нової 
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назви храму ― «Трьохсвятительський» пов’язана з уніатським періодом 

(рис. 9, 2) [Комар 2008, с. 201]. До 1786 р. поблизу церкві функціонував 

чоловічий «скиток» для старих, немічних та хворих ченців Софійського та 

інших київських монастирів [Сементовский 1871, с. 40; П. П. 1896, с. 42; Петров 

1897а, с. 126]. Храм розібрано в 1934―1935 рр. (рис. 9, 3). 

Некрополь церкви зафіксовано в 1934, 1936 та 1938 рр. [Самойловський, 

спр. 113, арк. 21; спр. 269, арк. 15, 24]. Однак, в умовах тогочасної ідеологічної 

боротьби з релігією археологів не допустили до проведення повномасштабних 

розкопок [Комар, с. 5]. Ще одне поховання ХVІ ст. в дерев’яній труні 

розчищено під час розкопок 2000―2001 рр. [Мовчан та ін., спр. 2000―2001/60, 

арк. 15, 16]. 

6. Церква св. Федора Тирона (Св. Катерини?) (вул. Володимирська, 5

―7) була закладена кн. Мстиславом Володимировичем у 1129 р. [Каргер 1961, 

с. 428]. Остання згадка її руїн під 1690 р. пов’язана з ім’ям митрополита 

Варлаама (Ясинського) (рис. 19, 4). Археологічно залишки храму були 

досліджені експедицією на чолі С. Р. Кілієвич та В. О. Харламовим в 

1982―1984 рр. 

Уперше велика кількість кістяків на розі вул. Вел. Житомирської та 

Володимирської відкрита робітниками в 1901 р. [Старое 1901, с. 2]. Ще 2 

поховання ХVІІ ст. були виявлені Київською експедицією в 1946 р. 

[Попельницька 2005в, с. 338]. Розкопки цвинтаря на північ від північного 

фасаду будинку на вул. Володимирська, 11 (В. К. Гончаров) та на подвір’ї 

вул. Володимирської, 7―9 (В. А. Богусевич) відбулися в 1955 та 1957 рр. 

відповідно. У результаті було зафіксовано щонайменше 25 поховань некрополя 

(рис. 19, 5) [Богусевич, спр. 1957/37а, арк. 13, табл. ІІІ, фото 1―5]. Біля черепа 

одного з померлих виявлено срібний швецький солід Густава ІІ Адольфа 

(1611―1632), на фаланзі правої руки іншого ― мідну дротяну каблучку 

[Гончаров, спр. 1955/4, арк. 17]. Домовина в пох. 25 була обкладена 

пірофілітовими плитами, поставленими на ребро, що ймовірно свідчить про їх 
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вторинне використання. Практично всі поховальні пам’ятки, здійснені протягом 

ХVІ―ХVІІ ст. (за винятком досліджених у 1946 р.), лежали на захід та 

південний захід від храму, що дає підстави припустити збереженість його 

західної та південної частини у другій половині ХVІІ ст. Це збігається із 

малюнком руїн собору А. ван Вестерфельда 1651 р. 

7. Георгіївська церква (ріг вул. Золотоворітської та Георгіївської), яка 

була збудована кн. Ярославом Мудрим у 1030―1040-х рр., зазнала значних 

руйнувань після монгольської навали [Похилевич 1865, с. 76, 77; Закревский 

1868а, с. 266, 267]. На її місці в 1674 р. звели дерев’яну церкву для рейтарів, а в 

1744―1752 рр. ще одну — муровану (рис. 20, 1, 2). У 1934 р. споруду було 

остаточно зруйновано, а на її території експедицією ІІМК зафіксовано низку 

безінвентарних поховань кінця ХVІІ ― ХVІІІ ст. [Геврик 1990, с. 20; 

Самойловський, спр. 269, арк. 15]. У 1939 та 1947 рр. біля апсид храму та на 

південний-схід від них виявлені поховання в зотлілих домовинах та цегляному 

склепі ХVІІІ ст. [Самойловський, спр. 111, арк. 14; спр. 250, арк. 10]. Ще 

щонайменше 4 могили відзначені у 1952 р. та впродовж 1955—1956 рр. на розі 

пров. Георгіївського та вул. Рейтарської [Копилов, спр. 1956/33, арк. 10; 

Самойловський, спр. 1949/3г, арк. 7]. Кістяки доброї збереженості лежали в 

дерев’яних дощатих трунах на глибині 1—1,25 м. У травні 2004 р. експедиція 

ІА НАНУ під час спорудження пам’ятника прикордонникам на 

вул. Золотоворітській простежено сліди давньоруського та ранньомодерного 

некрополів. На одному з трьох померлих XVII―XVІІІ ст. (?) розчищено 

залишки срібного шитва [Івакін, 2004]. Варто зазначити, що на жаль, значну 

частину некрополя було втрачено під час численних будівельних та 

планувальних робіт ХІХ―ХХ ст. 

8. Св. Іоанна Золотоустого церква на суч. вул. Вел. Житомирській, 9 

з’явилася після перенесення сюди в 1631 р. подільської церкви св. Миколи 

Притиска [Максимович 1854, с. 77; Закревский 1868а, с. 323]. Храм із 

декількома перебудовами проіснував до 1854 р. (рис. 20, 3). Уперше інформація 



61 

 

 

про наявність великої кількості поховань у садибі колишньої церкви з’явилася в 

періодичній пресі в 1901 р. [Старое 1901, с. 2]. Приблизно 30 поховань у 

зотлілих домовинах зафіксовані під час спостережень за земляними роботами 

І. М. Самойловського в 1952 р. [Самойловський, спр. 1952/15г, арк. 10]. У 

результаті робіт Старокиївської (І. І. Мовчан, 1994 р.) та ААЕ (Г. Ю. Івакін, 

2002―2003 рр.) експедицій виявлено ще 64 поховання [Мовчан та ін., 

спр. 1994/18, арк. 49, 50; Щоденник, спр. 1994/18, арк. 57―58, 64―65; Івакін 

та ін., спр. 2003/197, арк. 4―12]. Загалом некрополь нараховує майже 100 

поховань, 66 з яких докладно описані та локалізовані (рис. 20, 5, 6). Залишки 

домовин у вигляді тліну відзначено в 11 похованнях. У пох. 4 під головою 

померлого лежав фрагмент жолобчастої цегли ХVІІ―ХVІІІ ст. Усі без винятку 

небіжчики лежали витягнуто на спині зі складеними або схрещеними на животі 

чи грудях верхніми кінцівками. Орієнтація відповідає заходу (21 пох. ― 32%) та 

південному заходу (42 пох. ― 65%). Права кінцівка зазвичай розміщувалася 

вище лівої. 

Інвентар представлений натільними хрестами (пох. 25, 43, 54). У 

жіночому пох. 5 біля черепа виявлено бронзові дротяну прикрасу та стрічку біля 

грудей. У заповненні могильних ям відзначено фрагменти різночасової 

кераміки, скла, металевих виробів, а в пох. 53 — дєньгу 1754 р. Межі цвинтаря 

авторам розкопок зафіксувати не вдалося, оскільки досліджено лише його 

частину, де щільність поховань сягає 0,38 на 1 м². 

9. Живоначальної Трійці церква (вул. А. Тарасової, 6) споруджена для 

жителів Софійської слободи в період між 1645 та 1651 рр. [Роспись 1874, 

с. 96―98; Алфѐрова 1982, с. 52; Мовчан та ін., спр. 1998/5, арк. 19]. З 1703 до 

1764 рр. храм вважався полковим (рис. 20, 4). Масштабна перебудова Києва у 

1830-х рр. призвела до значного скорочення кладовища церкви. Так, у доповіді 

1834 р. протоієрея П. Максимовича Синоду та митрополиту Євгенію 

(Болховітінову) йдеться про допущену повітовим землеміром Дубицьким 

помилку у відрізанні землі згаданого цвинтаря [Дело, спр. 174]. Тому у 1836 р. 
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генерал-губернатор гр. Гуреєв прийняв рішення про надання храмові грошової 

компенсації (350 руб.) та ділянки на пров. Рильському. Тому 5 пох., відкритих 

на пров. Рильському, 5―6 у 2001―2003 рр., вірогідно, можна віднести саме до 

цвинтаря ЖТЦ [Мовчан та ін., спр. 2003/127, арк. 20]. Храм був повністю 

розібраний після зведення поруч Присутніх місць (1854―1857 рр.) [Похилевич 

1865, с. 83; Звід 1999, с. 283]. 

Інформація про поховання на території колишньої ЖТЦ уперше 

з’явилася в газеті «Киевлянин» за 1868 р. [Черепа 1868, с. 3]. У ній місцевий 

старожил пригадав, що під час руйнування земляних валів Старокиївської 

фортеці та прокладання нових вулиць у 1830―1840-ті рр. було розкрито «багато 

могил». У 1949 та 1953 рр. І. М. Самойловським в ході спостережень на 

вул. Володимирській, 17 відмічено понад 15 могил [Самойловський, 

спр. 1949/3г, арк. 15; спр. 1953/24, арк. 6]. Масштабні дослідження церкви були 

здійснені Старокиївською експедицією на чолі з І. І. Мовчаном в 1997 (54 пох.) 

та 2004 (93 пох.) рр. [Мовчан та ін., спр. 1998/5, арк. 33, 34]. Загальна кількість 

поховальних комплексів складає щонайменше 198 одиниць, однак 

археологічний опис отримали лише 147 з них (рис. 21). 

Практично всі поховання представлені індивідуальними (пох. 3, 46, 55 і 

129 ― парні) ґрунтовими комплексами. Розміри ям встановлені у 74 випадках 

(50%) та коливаються в межах 0,5—2×0,3—0,8 м. Єдиною могилою з 

внутрішньою цегляною конструкцією у вигляді склепу є дитяче пох. 147. 

Контури прямокутних дощатих трун відмічені у 74 пох. (50%), залишки віка в 

— 10 з них. Підтвердженням тривалого функціонування кладовища стало 

перекривання пізнішими могилами більш ранніх (пох. 25, 36, 38, 76, 92, 69, 106 

та 108, 120), що дало змогу говорити про їхнє відносне датування. У результаті 

зіставлення параметрів встановлено, що глибина більшості пізніших поховань 

була на 0,2−0,5 м меншою. Найімовірніше, гробокопачі під час риття ями 

передбачали можливість потрапляння у вже здійснене на цьому місці 

поховання, і тому, щоб уникнути руйнування попереднього та пошуку іншої 
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ділянки — завчасно зупинялися. 

Кістяки здебільшого орієнтовані на захід (61 індивідів (44%)), південний 

захід (35 індивідів ― 25,5%) та захід — південний захід (34 індивідів ― 24,8%). 

Серед 152 похованих у 83 випадках (55%) вдалося зафіксувати положення обох 

рук, з яких складені або схрещені на животі чи грудній клітці складають 61%. 

Натільні хрести та їх фрагменти знайдені на 10 небіжчиках (6,6%). На 

грудях померлого в пох. 25 лежала боратинка 1661 р. Яна Казимира. Єдиною 

виявленою прикрасою на некрополі став щитковий перстень із чоловічого 

пох. 121. Залишки вбрання відмічено на 12 небіжчиках (8%): ґудзики (8 пох.), 

тканина або нитки одягу (3 пох.), шкіряне взяття (пох. 18). До групи дорослих 

належать 72 похованих, а до дітей та підлітків — 30. 

Даний поховальний комплекс має горизонтальну внутрішню структуру. 

Тривале функціонування в умовах міської забудови зумовило високу щільність 

поховань. За підрахунками І. І. Мовчана загальна кількість могил на кладовищі 

за 120 років могла досягти 250―300 одиниць. В історії цвинтаря можна 

виділити 2 етапи існування, які відповідають змінам статусу церкви: 

парафіяльний (середина ХVІІ ст. — 1703 р.) та полковий (1703—1764 рр.). 

Порівняння планів кінця ХVІІІ ст. та розпорошеність могил свідчить, що 

кладовище могло займати не лише ділянку довкола церкви, але й територію 

бастіонну поблизу хвіртки Софійського монастиря. Поряд із цим, численні 

перерізання об’єктами ХVІІІ ст. поховань, розташованих на схід від церкви 

(№ 60, 62, 64, 75, 130), вказують на помітне скорочення території кладовища. 

Даний цвинтар слугував місцем поховання не лише для міщан, але й військових 

Старокиївської фортеці. 

10. Спасо-Преображенська старокиївська церква (вул. Вел. Житомирська, 24) 

вважалася головною парафіяльною церквою Старого міста протягом ХVІ ― 

початку ХVІІ ст. (люстрації 1552, 1570 рр.). За свідченням митрополичого 

намісника С. Садковського, на 1616 р. Спаська, як і Хрестовоздвиженська 

церква, уже «завалилася кілька років тому» [Климовський 2002, с. 84, 85]. 
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Поховання в склепі ХVІ ст., а також плити пірофілітового саркофагу 

виявлені у 1897 р. під час земляних робіт у садибі Маркевича на 

вул. Вел. Житомирська, 22―24, навпроти суч. вул. О. Гончара [Петров 1897б, 

с. 221; Проценко 1995а, с. 149]. Одне поховання зафіксоване К. М. Каргером у 

1947 р. [Самойловський, спр. 250, арк. 10]. Під час розкопок на 

вул. Вел. Житомирській, 20 у 2001―2002 рр. Старокиївською експедицією 

відкрито ще 4 могили ХVІ ― початку ХVІІ ст. [Мовчан та ін., спр. 2001—

2002/1а, арк. 125―127, 131]. 

11. Стрітення Господнього церква (вул. Вел. Житомирська, 33) 

зображена на плані 1695 р. Наступну, також дерев’яну, зведено в 1752 р. 

[Указатель 1850, с. 109]. Кам’яний храм, споруджений упродовж 

1853―1861 рр., зруйновано в середині 1930-х рр. у зв’язку з підготовкою 

проекту реконструкції вул. Стрітенської та Львівської пл. [Геврик 1990, с. 20]. 

Залишки цвинтаря розчистили під час нагляду за земляними роботами 

О. Д. Ертелем у 1912 р. та І. М. Самойловським у 1936 та 1954 рр. [Эртель 1913, 

с. 2; Самойловський, спр. 250, арк. 10]. Однак, основний блок поховань (13 од.) 

розчищено під час розкопок 2006—2007 рр. на розі вул. Стрітенської та 

Вел. Житомирської (рис. 22, 1) [Козловський та ін., спр. 2006—2007/179, 

арк. 10, 11]. Зі сторони останньої та за межами храму могили розміщувалися в 

декілька ярусів. Небіжчики орієнтовані на захід (5 пох.), південний захід (4 пох.) 

та північ (1 пох.). В одному з поховань розчищено мідний натільний хрест, в 

іншому ― ручні вериги. У заповнення ям потрапили фрагменти кераміки ХІ ст. 

Визначено вік та стать 7 індивідів: 1 дитина; 4 чоловіки (25—60 рр.) та 2 жінки 

(35—55 рр.). Усі поховання датовані ХVІІ—ХVІІІ ст. 

12. Покровська старокиївська церква (перенесена церква Феодосія 

Печерського) розміщувалася поблизу соборної церкви МЗМ. За розписом міста 

1682 р. вона входила до складу «Лаврского подворья». Нова, що була 

споруджена на місці старої, проіснувала з 1699 до 1797 (?) рр. [Закревский 

1868б, с. 718]. 
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До кладовища храму належать поховання, відкриті на Володимирському 

проїзді в 1998 р., на захід від вул. Михайлівської [Івакін та ін., спр. 1998/92, 

арк. 31]. У заповненні ям знайдено фрагменти кераміки кінця ХVІІ ― ХVІІІ ст., 

точильний камінь, підківка взуття та ручка шаблі. 

13. Могильник на розі вул. Володимирської та Десятинної (колишня 

садиба Трубецьких) вперше виявлений під час грабіжницьких розкопок 

Т. Кибальчича у 1870-ті рр. [Івакін В. 2009, с. 304]. Дослідження 

Й. А. Хойновського у 1892 р. відобразили загальну картину кладовища. До 

періоду існування Київського замку (друга половина ХІV ― перша половина 

ХVI ст.) дослідник відніс 5 з 50 розчищених поховань [Хойновский 1893, с. 35]. 

В одному з них виявлено 12-кінцевий нагрудний срібний хрест із зображенням 

розп’яття та Мадонни (Богородиці ?). 

Територію могильника в різні роки досліджували Д. В. Мілєєв (1910), 

С. С. Гамченко (1926―1927), І. М. Самойловський (1935) та І. І. Мовчан (2001) 

[Гамченко 1927, с. 27; Київ 1930, с. 347, 348; Хамайко 2016; Гамченко, спр. 71, 

арк. 5―5зв.; Самойловський, спр. 2, арк. 5]. Загальна кількість поховань складає 

щонайменше 19 од. У трьох комплексах розміщувалися конструкції з 

огородженням тіла «цеглою–пальчаткою» або «литовкою» (пох. 1, 2) у 

поєднанні з камінням (пох. 3) (рис. 22, 2). Окремо необхідно відзначити пох. 9, 

де небіжчик по периметру був оточений товченою цеглою та розчином. В інших 

могилах знайдено частину невеликої глиняної посудини та залізну бляшку. 

В. Г. Івакін функціонування цвинтаря пов’язує з періодом Х―ХVІІ ст. [Івакін В. 

2008, с. 24]. Параметри цегли, використаної в пох. 1 та 2, а також щитковий 

перстень із пох. 16 (аналогічний предмет зафіксований у пох. 121 некрополя 

ЖТЦ), на нашу думку, дають змогу говорити про функціонування могильника в 

середині — другій половині ХVІІ ст. 

14. Могильник на вул. О. Гончара, 22 відкритий Старокиївською 

експедицією на чолі з А. О. Козловським у 2008―2009 рр. [Козловський та ін., 

спр. 2008—2009/138, арк. 20, 21]. Усі 6 кістяків, один із яких належав дитині, 
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мали погану збереженість. Слідів домовин не зафіксовано, що може вказувати 

на їх епідемічний характер. Майже століття до того, в 1912 р. О. Д. Ертелем під 

час земляних робіт на перехресті вул. О. Гончара та Стрітенської (садиба 

Зівалова) також були зафіксовані декілька могил [Эртель 1913, с. 2]. останні 

були здійснені протягом ХVІІ―ХVІІІ ст. 

 

2.2. Подільська та Плоська частини міста, гора Щекавиця 

 

Пам’ятки Подільської і Плоської частин, гори Щекавиці нараховують 6 

чернечих (55 поховань), 17 церковних (433 поховання) і міський (36 поховань) 

цвинтарі, а також 4 могильники (71 поховання). Серед найбільш досліджених 

комплексів варто назвати цвинтарі УБПЦ та на вул. Юрківській, 3. 

15. Греко-Синайський монастир св. Катерини (Контрактова пл., 2). 

Подільська грецька колонія православних емігрантів з Османської імперії 

виникла у 1650-х рр. [Петров 1896а, с. 56; Попельницька 2003, с. 119]. У 

1748 (1747?) р. парафіяльну церкву св. Катерини перетворено на монастир, 

підпорядкований Синайській горі (рис. 22, 3) [Похилевич 1865, с. 49]. Унаслідок 

секуляризації 1787 р. його ченці були переведені до будівлі Петропавлівської 

обителі [Закревский 1868б, с. 597; Київ 1930, с. 571, 572]. Через тріщини в бані 

головний храм Грецького монастиря був розібраний у 1929 р. [Геврик 1990, 

с. 28]. 

Про дві надгробні плити із затертими епітафіями біля входу до 

Катерининської церкви згадує М. М. Сементовський [Сементовский 1852, с. 67]. 

У 1912 р. під час земляних робіт на Контрактовій пл., 2 під стінами монастиря 

було виявлено декілька поховань [Переписка, спр. 101, арк. 12]. За цією ж 

адресою, але вже в 1996 р. відбулися рятівні роботи Подільської експедиції 

(рис. 22, 4) [Сагайдак и др., спр. 1996/85, арк. 3, 4]. Їх результатом стало 

відкриття групи поховань (22 од. — в дощатих трунах та цегляній гробниці). 

Небіжчики орієнтовані переважно на захід — південний захід та південний 
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захід. Оскільки одне з поховань належало дитині (пох. 9), то, ймовірно, 

некрополь використовувався не лише ченцями, але й іншими членами грецької 

громади (у т. ч. і приїжджими купцями) [Попельницька 1997, с. 108; 2003, 

с. 120]. Цвинтар існував впродовж другої чверті ― кінця ХVІІІ ст. 

16. Флорівський жіночий монастир (вул. Фролівська, 6/8; з початку 

ХVІІІ ст. ― Свято-Флорівський Вознесенський жіночий монастир), за даними 

Г. Ю. Івакіна, функціонував ще в першій половині XVI ст. [Івакін 1996, с. 156]. 

Його ігуменями в різний час були представниці вищих суспільних станів: 

М. та П. Мокієвські, кн. Н. Долгорукова, баронеса Є. де Жанті та ін. 

[Попельницька 2003, с. 16]. Після пожежі 1638 р., обитель відновили в 1655 р. 

[Малиженовский, 1894; Ласкаревська 2008, с. 290]. Зі спорудженням Печерської 

фортеці у 1711 р. відбулося об’єднання Флорівського та «шляхетського» 

Вознесенського (див. № 44) монастирів (рис. 22, 5) [Крижановська 2001]. 

Обитель функціонує дотепер. 

Чернечий некрополь ХVІІ ст. розташовувався біля підніжжя гори, 

довкола дерев’яної церкви св. Флора та Лавра. Ймовірно, ігумень ховали 

переважно навколо дзвіниці (нині стара трапезна Микільсько-Тихвінська 

церква) [Крайня 2003, с. 43, 46, 48]. У нагорній та низинній частинах садиби 

знаходили вічний спочинок не лише черниці, але й імените купецтво та 

дворянство [Квитницкий-Рыжов 1993, с. 16]. Крім того, до 1787 р. мешканок 

обителі ховали в Кирилівському монастирі, натомість ігумені могли обрати 

місце власного поховання. У 1798 р. КДК надала право ховати черниць на горі 

Щекавиці (див. № 38), що тривало аж до 1850-х рр. [Проценко 1995а, с. 199]. 

17. Домініканський кляштор св. Трійці (вул. Притисько-

Микільська, 6; св. Миколая зведений в 1640-ві рр.) уперше згаданий у люстрації 

1552 р. [Горбик 2004, с. 62, 63]. Костел одночасно носив статус монастирського, 

парафіяльного та кафедрального. Упродовж 1614―1630 рр. домініканцями 

зведено новий кляштор св. Миколая, у стінах якого поховано польського 

єпископа К. Казимирського [Urban 1966―1967, s. 292]. У 1913 р. на загальних 
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зборах засідання ради та комітету Київського Товариства охорони пам’яток 

старовини та мистецтва О. Д. Ертель звітував про проведені археологічні 

розкопки, де згадав про межі цвинтаря Домініканського католицького 

монастиря на Житній площі [Журнал, спр. 3, арк. 202]. На думку 

О. О. Попельницької, поховання, відкриті в 1950 р. на перехресті 

Контрактової пл., вул. Спаської та Костянтинівської, могли належати 

некрополю Домініканського монастиря [Попельницька 2003, с. 62]. 

В 1691 р. храм св. Миколая освятили як православний монастир 

св. Петра й Павла (18) [Геврик 1990, с. 25; Горбик 1999б, с. 27]. У 1769 р. в 

його стінах поховано Далматського єпископа С. Кончаревича, який з 1759 р. 

перебував у КПЛ [Указатель 1850, с. 142]. Протягом 1787—1811 рр. в обителі 

розміщувався грецький Катерининський монастир (див. № 15) [Закревский 

1868б, с. 594, 395; Київ 1930, с. 610―613]. У 1931 р. науковим співробітником 

археологічного комітету Всеукраїнської академії наук Л. Є. Кістяківським у 

льоху на вул. Притисько-Микільській, 5 було виявлено кістки не менше 10 

поховань, які на думку дослідника, могли походити із поховань цвинтарів 

Домініканського або Петропавлівського монастирів [Про досліди, спр. 389, 

арк. 4]. Остаточне знищення церкви відбулося в 1935 р. 

19. Братський Богоявленський монастир (вул. Сковороди, 2) за 

останніми даними засновано після 1615 р. З 1696 р. на цвинтарі між 

Богоявленським собором та дзвіницею, крім ченців та благодійників монастиря 

ховали викладачів та студентів колегіуму (академії) [Максимович 1994, с. 235, 

236; Некрополі 1999, с. 19, 200―202; Кілессо 2002, с. 132, 133]. Серед них були: 

гетьман Петро Сагайдачний (†1622), письменник В. Г. Григорович-Барський 

(†1747), ректор Київської Духовної Академії М. Максимович (†1758), поети 

Т. Т. Александрович і М. Довгалевський (ХVІІІ ст.) [Сементовский 1852, с. 35; 

Закревский 1868а, с. 83, 175, 176; Мухин 1893, с. 176, 177; Григорович-Барский 

1897, с. 5, 6; Теплицький 1965, с. 158; Проценко 1994, с. 44, 45]. У київському 

путівнику 1891 р. загадана «алея з лип та кленів, що виходить на погост 
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монастиря» [Путеводитель 1891, с. 63]. Знищення некрополя відбувалося у два 

етапи: в 1917 та 1988 рр. 

У 1952 та 1953 рр. І. М. Самойловським на північ та захід від 

Благовіщенської церкви, а також на місці північно-східного кута зруйнованого 

Богоявленського собору була відмічена низка поховань в домовинах 

[Самойловський, спр. 1952/15г, арк. 10]. Кілька могил зафіксовано також 

Подільською експедицією на північний захід (1987 р. ― 12 пох.) та захід 

(1994 р. — 11 пох.) від фундаментів собору, поблизу будівлі поварні 

ХVІІ―ХVІІІ ст. (1992, 1993 рр. ― 4 пох.) (рис. 22, 6, 7) [Сагайдак и др., 

спр. 1987/26, арк. 3, 4; спр. 1992/30, арк. 5, 6]. Усі поховання (щонайменше 

31 од.) знайдені в північно-західній та західній частинах садиби монастиря. 

Глибина могильних ям коливається від 0,5 до 1,8 м від денної поверхні 

післямонгольського часу. Багато кістяків були порушені, зруйновані та 

перепоховані (по 4―5 індивіди в одній ямі) під час забудови території в XIX ст. 

На дні ями в пох. 19 під труною в головах та ногах небіжчика лежали 7 великих 

фрагментів плінфи. 

Цвинтар навпроти південного фасаду староакадемічного корпусу, на 

відміну від ділянки поблизу західного фасаду Богоявленського собору, перестав 

функціонувати після 1703 р. [Сагайдак 1995, с. 38]. Отже, виявлені поховання 

здійснені в період із першої половини ХVІІ ст. до 1772 р. 

20. Бернардинський монастир заснований приблизно в 1623 р. 

(1628 р.?) Його ймовірне розташування, за даними К. Іваницького, варто шукати 

між вул. Покровською та Боричівим Током [Горбик 2004, с. 81]. Дерев’яний 

кляштор споруджено коштом К. Сулімірського, пізніше в ньому похованого. 

Будівлі монастиря згоріли в 1651 р. 

21. Різдва Христового подільська церква (Поштова пл., 2) згадана в 

документі 1543 р. про передання декількох церков у приватне утримання. У 

1783 р. поруч із нею зведено новий храм (рис. 23, 1). Під час закладення в 

1807―1811 р. фундаментів наступного храму виявлено залишки церковного 
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цвинтаря, огородженого в 1825 та 1897 рр. [Толочко 2003, с. 160, 161]. 

Можливо, це кладовище слугувало основним місцем поховання для жителів 

Подолу до започаткування Щекавицького некрополя (див. № 38) [Некрополі 

1999, с. 12]. Ще декілька поховань були зафіксовані під час археологічних 

спостережень за реконструкцією Поштової пл. у 2012—2013 рр. [Івакін В. 2015, 

с. 62]. Частина з них віднесена авторами розкопок до XVІІІ — початку ХІХ ст. 

22. Храм Різдва Пресвятої Богородиці вірменської колонії 

(вул. Покровська, 5). Казимир ІV дозволив вірменам, які втекли із захопленої 

турками Кафи (1457), знову оселитися в Києві та звести власну Різдвяно-

Богородицьку церкву [Болховитинов 1825]. На 1622 р. місцева громада налічувала 

лише 8 родин [Закревский 1868б, с. 759, 760, 862]. Після 1660 р. дані про церкву 

відсутні, а поруч із нею у 1685 р. на кам’яному фундаменті купцем 

М. І. Тернавіотом зведено православну Покровську церкву (23) [Попельницька 

2003, с. 100]. 

За результатами археологічних досліджень на подвір’ї Покровської церкви у 

1973―1974 та 1985 рр. виявлено залишки вірменської церкви та багато поховань 

[Івакін 1976, с. 115]. Щонайменше 16 з них у зотлілих трунах належать кладовищу 

Покровської церкви ХVІІ―ХVІІІ ст. (рис. 23, 2). Їхня орієнтація відповідає вісі 

храму. На ділянці кам’яних фундаментів вірменської церкви відкриті залишки 2 

зруйнованих склепів. Один з них за будівельними матеріалами можна віднести до 

рубежу ХVІІІ―ХІХ ст. [Ивакин и др., спр. 1985/8а, арк. 4]. Значна кількість 

перепоховань (16 од.) вказує на активне та тривале функціонування некрополя. 

24. Успіння Богородиці подільська церква (Контрактова пл., 1) була 

закладена за кн. Мстислава Володимировича (1131 або 1132 рр.) та відігравала 

провідну роль у релігійному житті Подолу. Впродовж 1609―1633 рр. вона, навіть 

виконувала кафедральні функції (рис. 23, 3). Храмовий цвинтар проіснував до 

1772 р. Перед руйнацією церкви в 1935 р. істориком архітектури 

І. В. Моргилевським були проведені загальні обстеження та обміри будівлі [Геврик 

1990, с. 22]. 
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Низку поховань знайдено під час земляних робіт у 1889 р. (приблизно 

10 пох.) та 1952 р. (декілька поховань) [Успенская 1889; Самойловський, 

спр. 1952/15г, арк. 10]. Повномасштабні розкопки залишків собору та прилеглої 

території відбулися протягом 1976―1979 (під керівництвом К. М. Гупала) та в 

1996 рр. (на чолі з Г. Ю. Івакіним) [Гупало и др., спр. 1977/9б, арк. 13, 14, 16; 

спр. 1979/16в; Івакін та ін., спр. 1996/1]. За весь період зафіксовано 50 поховань 

у простих ямах та 19 — в цегляних склепах. Крім того, простежено ще 30 

частково або повністю зруйнованих могил, але питання їх датування 

залишається відкритим. Велика їх кількість у декілька ярусів розміщувалася 

навпроти південного фасаду та між центральним та західним південними 

стовпами [Гупало 1978, с. 317; Гупало и др., спр. 1977/9б, арк. 17, 28].  

Значне число склепів є підтвердженням елітарності комплексу. Дані про 

них були опубліковані В. Г. Івакіним [Івакін В. 2011]. Майже всі розкриті 

гробниці (16 з 19) знаходяться всередині церкви, переважно в південній та 

центральній навах (рис. 24). Усі споруди орієнтовані за віссю храму ― на захід 

— південний захід — схід — північний схід (однак, небіжчик у склепі 1 лежав 

головою на схід (!)) [Ивакин 1989, с. 172]. Гробниці зведені з цегли на 

глиняному або вапняно-піщаному розчині. Супровідний інвентар, будівельні 

матеріали та предмети із засипки дозволили уточнити час зведення 19 склепів 

(Додаток А, табл. 7). Найранішу з цих споруд можна віднести до кінця ХVІ — 

ХVІІ ст. (№ 9); вісім — до ХVІІ ст. (№ 1, 3, 5, 1―14); одну ― ХVІІ ― початку 

ХVІІІ ст. (№ 17); шість — до середини ХVІІ ст. — середини ХVІІІ ст. (№ 2, 6, 

15, 16, 18, 19) та одну — до середини ХVІІІ — початку ХІХ ст. (№ 7). Дата 

будівництва ще 2 гробниць (№ 4, 8 (ХVІІ — початок XVIII ст.?)) через погану 

збереженість та брак інвентарю залишається невідомою. 

Орієнтація більшості похованих у ямах (16 з 22), як і у випадку зі 

склепами, відповідає південно-західному сектору. Середня глибина їх 

здійснення складає 1,8 м від верхнього обрізу фундаментів. Сліди домовин 

простежені в 14 випадках. Відмічений дослідниками в пох. 24 берест належить 
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до найпізнішого з відомих випадків його застосування в міському поховальному 

обряді [Панова 2004, с. 149]. Без сумніву, домовини в склепах відрізнялися 

більш пишним та складним оздобленням порівняно з трунами з простих ямах. 

Зокрема, у гробницях 6, 7 та 9 відмічена тканина оббивки та ручки. Одним з 

елементів облаштування поховальної споруди стало розміщення в ній цілих 

(склеп 15 та пох. 39) або фрагментів (пох. 37) цеглин під головою чи тілом 

(пох. 31) померлого. Єдине парне поховання виявлено в склепі 9. Положення 

обох рук померлого зафіксовано в 11 випадках, у 9 з них — вони складені або 

схрещені на животі чи грудній клітці. 

Інвентар містився в 11 склепах та 6 ґрунтових похованнях. Символи 

особистого благочестя збереглися в 6 гробницях та 2 ґрунтових похованнях у 

вигляді двох металевих (склеп 1) та кістяної (склеп 11) іконок, двох енколпіонів 

(склепи 7, 9), чотирьох металевих натільних хрестів (склепи 3, 9; пох. 45, 51) і 

дерев’яного ручного хреста (склеп 6). Монети в засипці зафіксовані в пох. 32 та 

6 склепах (№ 1, 2, 5, 12―14). До унікальних знахідок належать залишки книги 

кінця ХVІ — другої половини ХVІІ ст. на грудях померлого в склепі 10 [Гупало 

и др., спр. 1979/16в, арк. 25, табл. 58]. Відповідно до Евхологіону 1646 р., 

священнослужителів мали ховати окремо від мирян на престижному місці. 

Розміщення гробниці 10 в трансепті південної нави між східним та центральним 

південними стовпами, відповідає вимогам требника та підтверджує духовний 

сан померлого. 

Елементи головних уборів, одягу та фрагменти тканини відмічені в 11 

склепах (№ 1―3, 6, 7, 9, 10, 12—15) та 7 ґрунтових похованнях (№ 25, 31, 46, 

47, 52―54). У цегляних гробницях зафіксована наявність мідно-бронзових 

застібок та ґудзиків (склепи 1, 2, 9―10, 15), залишків вишуканих тканин (шовк 

в склепі 6, парча в склепі 9), металевих ниток (золочених та посріблених), 

накладок на одяг (склепи 3, 9), шкіряного взуття з підківками (склепи 6, 

12―14). 

Проведені В. Д. Дяченком антропологічні дослідження визначили 



73 

 

 

належність 27 кістяків чоловікам, 11 ― жінкам, 2 ― підліткам та 5 ― дітям. 

За попередніми результатами, поховання в простих ямах розподіляються за 

такими періодами: чотири вчинені у ХVІ ст.; два — у ХVІ—ХVІІ ст.; шість — 

у ХVІІ ст.; чотирнадцять — у ХVІІ—ХVІІІ ст.; десять — у ХVІ—ХVІІІ ст. 

Особливості розташування УПБЦ на головній ринковій площі міста 

обумовило належність її парафіян до ремісничого, купецького та козацького 

станів [Толочко 2003, с. 23]. Показовим є розміщення цегляних склепів та 

ґрунтових поховань всередині й довкола храму, інколи у 2―3 яруси, що 

викликано обмеженістю території та високим статусом собору. Даний 

цвинтар є одним із найбільших на Подолі. Його окремі могили, за 

археологічними, писемними та епіграфічними (свинцева табличка бурмистра 

І. Сказки та його дружини) джерелами належали представникам світської та 

духовної верхівки, у т. ч. і київським війтам [Ивакин 1989, с. 168]. 

25. Св. Василя Великого (козацька) церква (вул. Хорива, 5) уперше 

згадана в 1632 р. З 1687 до 1747 рр. вона обслуговувала козацьку старшину 

Київського полку в Кожум’яцькій слободі (рис. 23, 4) [Попельницька 2003, 

с. 99, 100]. У 1727 р. храм було відбудовано. Довкола нього відбувалися 

поховання парафіян, які до 1746 р. проживали у 250 дворах. Майже половину 

з них складали заможні верстви. У 1748 р. вони дістали власну ― 

Хрестовоздвиженську церкву, а в парафії Василівської залишилися виключно 

бідні козаки, які проживали біля Житнього ринку. Цвинтар церкви в другій 

половині ХVІІІ ст. займав порівняно невелику ділянку. 

26. Миколи Притиска церква (вул. Хорива, 5а) вперше згадана в 

1542 р. (1543 р.?) У 1631 р. її розібрали та перенесли до Старокиївської 

фортеці під назвою «Іоанна Золотоустого» [Эрнст 1984, с. 21; Толочко 2003, 

с. 59]. У 1695 р. на Подолі вже стояла нова церква Миколи Притиска, 

парафіяни якої до пожежі 1718 р., за Відомостями протопопії 1784 р., 

належали до найзаможніших городян (рис. 23, 5) [Закревский 1868б, с. 580]. З 

1935 р. зачинена церква слугувала складом. У 1980 р. в західній частині 
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храму виявлено низку цеглин, які можуть бути інтерпретовані як залишки 

склепу [Івакін В. 2011, с. 107; 2015, с. 58]. 

27. Кафедральний єпископський костел (вул. Верхній Вал, 16) почали 

зводити після відведення біскупові в 1602 р. земельної ділянки (у 200 «ліктів») 

на Подолі [Закревский 1868а, с. 449; Горбик 1999а, 44; Попельницька 2003, 

с. 60]. Функціонування цвинтаря довкола собору цього року підтверджує 

М. Груневег та зазначає, що костел, кладовище та будинок біскупа були 

обнесені муром [Климовський 2002, с. 74]. У 1973 та 1974 рр. на території між 

Замковою та Щекавицькою горами (біля суч. Житнього ринку) досліджено 

фундамент тринавного чотиристовпного храму, атрибутований Г. Ю. Івакіним 

саме як католицька кафедра [Івакін 1976, с. 108]. 

28. Різдва св. Іоанна Предтечі церква (вул. Борисоглібська, 10) за 

ввідним листом кінця ХVІ ст., розміщувалася «під Борисоглібською дзвіницею» 

[Закревский 1868а, с. 203, 204; Петров 1896б, с. 17, 40―44]. 10 жовтня 1654 р. 

храм з метою розширення «затісного» цвинтаря отримав ділянку пані 

Криницької. У 1691 р. (1692 або 1694 ?) споруджено новий цегляний храм, що 

перевершив головну Борисоглібську церкву [Сементовский 1852, с. 68; Петров 

1910, с. 98; Київ 1930, с. 626]. Поблизу нього в 1788 р. поховали одного з 

парафіян, ніжинського купця, грека Гаджі Христодула (рис. 23, 6) 

[Попельницька 2003, с. 97]. У 1802 р. до храму прибудували приділ на честь 

св. Бориса і Гліба, після чого він перебрав назву «Борисоглібського». Церкву 

знищено в 1930-х рр. 

29. Борисоглібська церква (вул. Борисоглібська, 11) уперше після 

монгольського спустошення згадана в писемних джерелах у 1482 р. Вірогідно, її 

фундаменти в 1955 р. дослідив В. А. Богусевич. За реєстром 1680—1686 рр., 

упродовж 1669—1675 рр. цвинтар церкви був огороджений (рис. 23, 6) [Петров 

1896б, с. 38]. Після пожежі 1791 р. храм розібрали та приєднали до собору 

св. Іоанна Хрестителя («теплого)» (див. 28) [Закревский 1868а, с. 203, 204; 

Геврик 1990, с. 32]. У 1936 р. на вул. Борисоглібській, 13 виявили 10 поховань, 
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які І. М. Самойловський датував давньоруським часом, хоча, на думку 

В. Г. Івакіна, вони могли бути здійснені і в Новий час [Івакін В. 2015, с. 57, 58]. 

В ході археологічних спостережень у 2007 р. за цією ж адресою зафіксовані 

поховання XVII—XVІІІ ст. у дерев’яних домовинах [Сергєєва та ін., 

спр. 2007/270, арк. 2—5]. 

30. Воскресіння Христового церква (ріг вул. Спаської та 

пров. Хорива, 4) у писемних джерелах відома з ХV ст. [Закревский 1868а, 

с. 221]. У першій половині ХVІІ ст. в її парафії мешкали переважно 

представники заможних верств Подолу, а в другій половині — старих 

міщанських родів, купців та кріпаків [Київ 1930, с. 618, 619; Гатинский, 

дис. 2376, арк. 41—45]. Після пожежі 1658 р. грецьким купцем М. Радзицьким в 

1670 р. на місці колишнього цвинтаря було зведено цегляну церкву 

[Попельницька 2003, с. 82, 83]. Воскресенський храм знищений у 1935 р. 

[Геврик 1990, с. 31]. 

Біля церкви існувало невелике кладовище, на території якого наприкінці 

ХІХ ст. зведено кам’яний будинок церковнопарафіяльної школи. В дисертації 

Г. Гатинського «Киево-Подольская Воскресенская церковь. История и 

описание», зазначено, що в метричній книзі 1723 р. неодноразово згадані 

поховання біля Воскресенської церкви Подолу (напр.: «18 квітня 1730 р. у 

Д. Котляра дочка іменем Анна чотирирічна похована біля церкви Воскресіння 

Христова, а 11 червня 1730 р. — його дочка Агріпіна») [Гатинский, дис. 2376, 

арк. 91]. Настоятель церкви на початку ХХ ст. згадував, що робітники під час 

земельних робіт натрапили на людські кістки, які перепоховали на іншій ділянці 

цвинтаря. Після виявлення могил територію кладовища відмежували стовпами 

та стіною з решіткою (рис. 23, 7). 

31. Св. Пантелеймона дерев’яний храм (?), за даними 

М. В. Закревського, в 1615 р. знаходився поблизу Воскресенської церкви 

[Закревский 1868а, с. 219]. Під час рятівних досліджень 1988 та 1992 рр. 

Подільською експедицією на чолі з М. А. Сагайдаком та Ю. Ю. Башкатовим на 
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вул. Спаській, 14 та 16в виявлено щонайменше 18 поховань, які, нами віднесені 

до цвинтаря церкви св. Пантелеймона ХVІІ ст. [Івакін В. 2014, с. 141; Башкатов 

и др., спр. 1992/23, арк. 57, 58, 61; Сагайдак и др., спр. 1988/25, арк. 7, 11]. 

32. Зішестя Святого Духа церква (вул. Набережно-Хрещатицька, 19/21) 

уперше згадана в 1632 р. (рис. 23, 8). Нова дерев’яна церква 1721 р. повністю 

згоріла в 1811 р. Під час спорудження будинку між вул. Борисоглібською, 19 та 

Набережно-Хрещатицькою, 21/9 у 1914 р. на глибині понад 4 м були відкриті 

поховання в дощатих домовинах. Кількість «добре збережених черепів» сягала 

сотні [Переписка, спр. 101, арк. 2, 6]. Усі виявлені кістки, за вказівкою 

спеціальної комісії, були зібрані в скриню та мали бути перепоховані [Забытое 

1914, с. 6; К обнаружению 1914, с. 6]. Могили датуються ХVІІ ― третьою 

чвертю ХVІІІ ст. 

33. Миколи Набережного церква (вул. Сковороди, 12) відома з 

документа про передання декількох церков у приватне утримання 1543 р. 

(рис. 23, 9) [Закревский 1868б, с. 576]. Після пожежі 1651 р. храм відбудований 

в 1677 р. війтом Ж. Тажрином [Попельницька 2003, с. 84]. Після спорудження у 

1772—1782 рр. І. Г. Григоровичем-Барським на протилежному боці вулиці 

нової цегляної церкви («Миколи теплого»), старий, відбудований після пожежі 

1718 р., храм дістав назву «Миколи холодного» та функціонував до пожежі 

1811 р. [Попельницька 2003, с. 84; Толочко 2003, с. 105; Православні 2011, 

с. 168, 169]. 

Під час земельних робіт у 1894 р. між Іллінською та Миколо-

Набережною церквами були зафіксовані численні кістяки [Івакін В. 2015, с. 55]. 

Ще 21 поховання цвинтаря відкрито в процесі спостережень за земляними 

роботами у 1987 р. [Сагайдак и др., спр. 1987/26, арк. 41]. Однак докладної 

характеристики внаслідок складних умов проведення робіт вони не отримали. 

Цвинтар функціонував упродовж середини ХVІ ― третьої чверті ХVІІІ ст. 

34. Спасо-Преображенська подільська церква (вул. Спаська, 31) 

уперше згадана в «Описі київського замку» (1552). За заповітом київського 
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боярина О. Сохновича (ХVІ ст.) укладача мали поховати саме на кладовищі 

даної церкви. До середини ХVІІ ст. в її парафії мешкали переважно заможні 

мешканці Подолу, а в другій половині їх змінили представники старих 

міщанських родів (рис. 25, 1) [Попельницька 2003, с. 83; Білоус 2011, 

с. 147―151]. Храм, як і багато інших на Подолі, згорів у 1811 р. 

У 1847 р. під час земляних робіт на вул. Спаській, 31 було виявлено 

декілька поховань та два напівзруйновані склепи ХVІІІ ст. Серед інвентарю 

згадані монети кінця ХVІІІ ст. [Корнилов 1847, с. 3]. Наприкінці ХІХ ст. в ході 

зведення кам’яного триповерхового флігеля в садибі В. Д. Каришевого на 

вул. Спаській, 31 робітники наштовхнулася на цегляний склеп, а також людські 

кістки та черепи доброї збереженості [Раскопки 1897; Проценко 1995а, с. 149]. 

У похованнях, крім мідної каблучки, виявлено 5―6 монет кінця ХVІІІ ст. та 

фрагменти коричневої шовкової матерії. Особливу увагу робітників привернув 

скелет, який лежав обличчям донизу з підібганими нижніми кінцівками [Петров 

1897б, с. 221]. Єдиним археологічно зафіксованим похованням середини ХVІ ― 

третьої чверті ХVІІІ ст. стала могила, відкрита в 1999 р. на вул. Спаській, 30 

[Сагайдак и др., спр. 1999/107, арк. 9]. 

35. Св. Власія церква (вул. Почайнинська, 25) заснована в першій 

половині XVII ст. На думку О. О. Попельницької, її брак на плані 1695 р., 

частково пояснюється зруйнованістю річковими водами в другій половині 

XVII ст. [Попельницька 2003, с. 103]. У 1718 р. на її місці споруджено Свято-

Введенський храм (36) (рис. 25, 2) [Cементовский 1852, с. 73]. 

Після перепланування Подолу і Плоського в першій половині ХІХ ст. 

цвинтар храму опинився на розі вул. Почайнинської та Ярославської [Івакін В. 

2015, с. 61, 62]. Його дослідження в 2003 р. відбулися у зв’язку з ухваленням 

рішення про відновлення церкви. У результаті зафіксовано 16 поховань та 

перепоховань. На жаль, у 2006 р. під час незаконного розширення будівельного 

майданчика нової церкви, фундаменти XIX ст. разом із залишками 

парафіяльного кладовища були знищені. Однак, археологам вдалося виявити 
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кістки приблизно 20 скелетів. Ще 11 могил були зафіксовані в стінках та на дні 

котловану [Taranenko 2011]. Абсолютну більшість могил можна віднести до 

періоду першої половини XVII ― третьої чверті ХVІІІ ст. 

37. Некрополь на вул. Юрківській, 3 виник на руїнах давньоруського 

мурованого храму. Під час його досліджень в 1993 р. (під керівництвом 

В. І. Бідзілі) та 2003 р. (на чолі з М. А. Сагайдаком) розкрито щонайменше 136 

поховань, у т. ч. 4 ― в цегляних гробницях (рис. 26). Останні в плані мають 

підпрямокутну форму (2,82―2,16×1,27―0,8 м) та належать дорослим особам. 

Тлін дерев’яних трун простежено в 13 комплексах. Серед усіх поховань 

вирізняються № 41 та 107. У першому з них дитяча труна була оббита залізним 

окуттям, в другому — знайдено 6 ручок домовини. Обидва елементи вказують 

на приналежність померлих осіб до заможного прошарку киян. «Підголівники» 

репрезентовані цеглою (пох. 5) та фрагментом кам’яної плити (пох. 27). 

Визначено орієнтацію 114 кістяків (у т. ч. 4 з парних пох. 18 та 29). У 77 

випадках вона відповідає південно-західному напрямку. Розміщення обох 

верхніх кінцівок зафіксовано у 27 випадках (переважно в області попереку та 

тазових кісток). Натільні хрести розчищені на 6 кістяках (4,5%): пох. 6, 8, 13, 30, 

55, 60. Ще в 6 могилах (пох. 56, 65, 69, 91, 93 та 100) виявлені монети, які 

дозволили встановити нижню хронологічну межу поховань. Можливо, у пох. 65 

монети разом із золотим наперстком під час поховання були покладені в 

мішечок біля попереку, який не зберігся на момент розкопок. Нечисленні 

прикраси представлені скляним намистом та фрагментом золотого ланцюжка 

(пох. 38), перснями (пох. 53, 54?), подвійними та одинарними пронизками з 

кольорового металу (пох. 103). Безсумнівно, що всі небіжчики з названих могил 

за життя належали до заможних верств населення. Залишки вбрання у вигляді 

ґудзиків та гачків розчищенні в пох. 25, 31, 44, 97, 103, 106. До унікальних 

можна віднести поховання військового, де крім деталей мундиру та шпор, 

знайдено емальований медальйон-зірку (пох. 70). 

Поховання розміщувались у декілька ярусів. Майже половина з них 
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(47 пох.) перекриває фундаменти храму. В окремих випадках із цією метою в 

стрічках фундаментів були вирубані спеціальні заглиблення, що свідчить про 

зруйнованість споруди на момент їх здійснення. Найпізніші могили були 

впущені з горизонту ХVІІІ ст. Велика кількість перепоховань та 

перевідкладених людських кісток (горизонт 1) вказує на тривалий період 

функціонування (з давньоруського часу ?) цвинтаря. Щонайменше 7 могил 

належали дітям. 

Оскільки межі некрополя ширші за досліджену ділянку, питання 

датування цвинтаря залишається не розв’язаним [Сагайдак 2010, с. 241, 242]. За 

спостереженнями М. А. Сагайдака, ранні поховання (ХVІ ― початок ХVІІ ст.) і 

склепи, на відміну від пізніших, були здійснені з урахуванням розміру та 

орієнтації храму, тяжіють до південної частини храму [Сагайдак 2005, с. 6]. 

Тому дослідник припускає, що південно-західна частина споруди залишалася 

цілою [Сагайдак 2015, с. 35]. На нашу думку, на початку функціонування 

цвинтаря тут могла існувати капличка. Час функціонування некрополя можна 

віднести до кінця ХVІ — середини ХVІІІ ст. 

38. Міський цвинтар на горі Щекавиці. Потужні хвилі пошесті та 

холери другої половини ХVІІІ ст. зумовили створення загальноміських 

кладовищ. Крім того, основний подільський цвинтар — церкви Різдва 

Христового (див. № 21) був уже переповнений. Тому Київським магістратом 

для поховання мешканців Нижнього міста у 1772 р. було виділено гору 

Щекавицю (рис. 25, 3) [Сенгалевич 1930, с. 71]. Центральний вхід 

розташовувався з боку вул. Олегівської. У 1782 р. в південно-східній частині 

кладовища освятили церкву Всіх Святих (рис. 25, 4) [Сементовский 1852, с. 64; 

Орловский 1897, с. 458; Сенгалевич 1930, с. 71; Дело, спр. 127, арк. 1–1 зв.]. 

Серед похованих тут були представники державних та культурних діячів, 

військових, міщан та ремісників [Томілович 2002, с. 503]. Старовіри отримали 

окрему огороджену кам’яним парканом ділянку [Некрополі 1999, с. 24]. Через 

переповнення президією Київської міськради цвинтаря у 1928 р. він був 
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зачинений. На початку ХХ ст. Г. К. Лукомський, згадує на кладовищі багато 

статуй та надгробків [Лукомский 1999, с. 31, 52]. За його спостереженням, 

поблизу храму знаходилися поховання поважніших осіб. Ф. М. Сенгалевич 

припускає, що церкву звели на «магістратських могилах» (багатих міщан), 

здійснених під час епідемій [Сенгалевич 1930, с. 72, 73]. Остаточна руйнація 

кладовища та церкви Всіх Святих відбулася на початку 1950-х рр. 

Залишки некрополя були неодноразово зафіксовані в другій половині 

ХХ ст. У 1949 та 1953 рр. під час земляних робіт за адресою вул. Олегівська, 32 

І. М. Самойловським відмічені залишки 5 цегляних склепів та понад 27 

поховань у ямах, які датуються 70―80-ми рр. ХVІІІ ― початком ХІХ ст. Ще 

декілька гробниць були відкриті в підвалах собору Всіх Святих 

[Самойловський, спр. 1953/24, арк. 5]. Небіжчики лежали у 2―3 яруси у 

дерев’яних та цинкових трунах. У могилах виявлено дерев’яні та металеві 

натільні хрести, монети ХVІІІ―ХІХ ст. 

39. Могильник на Плоському зафіксований упродовж 1974―1994 рр. 

за такими адресами: вул. Щекавицька, 7/10 (2 пох.); вул. Кирилівська, 12–18, 17, 

26/2А (18 пох.); вул. Введенська, 3А 22 (3 пох.); вул. Оболонська, 4, 12 (3 пох.); 

вул. Костянтинівська, 34 (27 пох.) (рис. 25, 5―8) [Бидзиля и др., спр. 1989/56, 

арк. 20; спр. 1993/57, арк. 19―21, 36―38; Гупало и др., спр. 1974/28, арк. 41; 

Калюк и др., спр. 38, арк. 84, 85; Сагайдак и др., спр. 1989/267, арк. 11―13, 

2―25; спр. 1998/132, арк. 17; Сагайдак та ін., спр. 2003/126, арк. 14]. Загалом 

виявлено 53 поховальні комплекси. Середня глибина ям, визначених у 36 

випадках від поверхні ХVІІ―ХVІІІ ст., складає 1,7 м. 

Повні розміри могильних ям, що коливаються в межах 

0,9―2,23×0,4―1,75 м, визначено у 27 випадках. Домовини зафіксовані у 22 

могилах. Дерев’яна опалубка могильної ями простежена в парному пох. 33. 

Фрагменти плінфи вище черепа та в ногах небіжчиків виявлені в пох. 39 та 42.  

Основні вектори в орієнтації 48 померлих представлені південно-

західним (24 пох.) та північно-західним (11 пох.). Некрополь поміж інших 
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вирізняє значний відсоток орієнтації в східному напрямку (9 пох.). Порівняно 

високою кількістю репрезентовані парні поховання (4 од.). Положення верхніх 

кінцівок визначено в 13 комплексах (рис. 27, 1―3). Небіжчики дитячого віку ― 

нараховують 11 з 57 випадків. Інвентар представлений бронзовими виробами 

(натільні хрести (?) в пох. 47 і 53). Прикраси відкриті в пох. 38 (скляні сережки 

та підвіска). 

Кладовище функціонувало тривалий час (ХVІ―ХVІІІ ст.?) [Бидзиля 

и др., спр. 1993/57, арк. 19―21]. На планах міста другої половини ХVІІІ ст. дана 

територія є окраїною Подолу, тому тут, на Плоському, поблизу дороги на 

Вишгород, цілком міг розміщуватися цвинтар (рис. 27, 4). На думку 

В. Г. Івакіна, могильник міг складатися з декількох парафіяльних кладовищ. 

40. Могильник ХІІІ―ХVІ ст. на вул. Межигірській, 3/7 відкрито під 

час розкопок 2002―2004 рр. [Івакін, 2003, арк. 10; Івакін В. 2014, с. 141]. 

41. Могильник у кварталі між вул. Верхній Вал, Межигірською та 

Хорива ХІV―ХVІ ст. зафіксований археологічними дослідженнями 1991 та 

1997 рр. [Івакін В. 2014, с. 141; Башкатов и др., спр. 1992/23, арк. 13]. 

42. Могильник на вул. Щекавицькій, 29, за даними В. Г. Івакіна, 

виявлений під час рятівних досліджень Подільської експедиції у 2006 р. 

Здійснені на ньому поховання датовані ХVІІ―ХІХ ст. 

 

2.3. Печерськ та форштадт 

 

Поховання Печерської частини та форштадту входили до складу 2 

могильників (4 поховання), 2 монастирських (107 поховань), 5 парафіяльних 

(119 поховань) і 3 міських (7 поховань) некрополів, а також Вознесенського 

кладовища (291 поховання). Інтенсивні дослідження відбулися на територіях 

КПЛ, Спасо-Преображенської церкви та Вознесенського жіночого монастиря. 

43. Києво-Печерська лавра (вул. Лаврська, 9) була заснована у 1051 р. 

та не припинила своєї діяльності після монгольської (1240) і татарської (1482) 

навал. На рубежі ХVІІ―ХVІІІ ст. комплекс був обнесений валом та кам’яною 
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стіною, а за часів Петра І став складовою Печерської фортеці (рис. 28, 1―4). 

Некрополь КПЛ бере свій початок від заснування монастиря та охоплює 

підземні поховальні споруди в печерах (ХІ―ХVІІ ст.), Верхню (ХІ―ХХ ст.) та 

Нижню (ХІ―ХХІ ст.) лаври. Зважаючи на відкритий характер поховань в печерах 

та брак прямих хронологічних детермінантів, на даному етапі розвитку науки 

серед них неможливо виокремити поховання ХVІ―ХVІІІ ст. Тому розгляд 

печерних комплексів залишається поза межами запропонованого дослідження. 

Періодичні дніпровські зсуви, епідемії та обмеженість території зумовили 

проведення керівництвом КПЛ «політики стримування» цвинтаря. У першій 

половині ХVІІІ ст. ситуацію дещо поліпшили нові земельні володіння та приписані 

до КПЛ монастирі (Китаївська, Спасо-Преображенська та Голосіївська пустині, 

Звіринецький некрополь) [Прошение, спр. 160, арк. 5]. У стінах КПЛ дозвіл на 

поховання завдяки щедрим пожертвам отримували особи високого соціального 

статусу [Дело, спр. 445б]. Кульмінацією процесу консервації кладовища стало 

набуття чинності закону від 24 грудня 1771 р., відповідно до якого всіх померлих 

мали ховати за межами КПЛ. Архівні документи свідчать про його формальне 

дотримання. Це підтверджує ухвалене архімандритом Зосимою Валкевичем 

аналогічне розпорядження в березні 1773 р. [Проценко 1995а, с. 207]. Така 

ситуація склалася і з похованням тіл послушників та інших осіб в межах КПЛ. 

За даними царського уряду, на 1908 р. в КПЛ нараховувалося понад 3000 

надгробків та могил [Лєстєнькова 2002, с. 287]. Некрополь, що діяв аж до 1918 р., 

зазнав найбільших втрат у радянський час (1929―1941, 1961―1988 рр.). Донині 

вціліло лише 6 поховань ХVІІІ ст. [Проценко 1968, с. 125]. Унаслідок численних 

руйнацій та перебудов могили втратили зв’язок із відповідними нагробками, 

однак, завдяки збереженим епітафіям, нам відомі імена похованих у КПЛ. Активна 

діяльність Л. А. Проценко та о. Даміана протягом 1990-х рр. дозволила відтворити 

частину надгробків, серед яких і 49 плит ХVІІІ ст. [Проценко 1995в, с. 20]. 

Собор Успіння Пресвятої Богородиці зведено за часів кн. Святослава II 

Ярославича в 1073―1078 рр. Некрополь храму, що діяв з 1089 р. (1091 р.) 
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(кн. Ізяслав Ярославич) до першої половини ХІХ ст., за підрахунками істориків, 

нараховував приблизно 300 поховань [Сіткарьова 2000, с. 126, 143; Лєстєнькова 

2002, с. 276]. Однак завдяки археологічним даним можна стверджувати, що 

кількість могил була набагато більшою. Зокрема, за оцінками дослідників кістки 

виявлені протягом 1997―2000 рр., належали щонайменше 2000 особам [Ивакин 

2007, с. 110]. Відомі і знахідки скупчень кісток: на захід від Іванівської 

хрещальні (42 індивіди) та в східній частині склепу під Стефанівським приділом 

(16 індивідів) [Балакін 2007, с. 8, 10]. Ще одним підтвердженням є відкриття під 

час досліджень М. В. Холостенка в 1962―1963 рр. 26 цілих та фрагметованих 

пірофілітових плит підлоги з епітафіями ХІV ― початку ХVІІІ ст. (окремі з них 

містили написи на двох поверхнях, тобто використані повторно) [Холостенко 

1967, с. 59]. Останнє поховання датоване 1855 р. Археологічні дані про 

поховання всередині та довкола головного собору налічують 73 комплекси у 

простих ямах, 20 ― у цегляних гробницях та 11 ― у саркофагах (рис. 29). 

Завдяки збереженим писемним джерелам та епітафіям можна відтворити 

соціально-політичні особливості формування некрополя. Так, упродовж 

ХІV―ХVІ ст. в соборі знайшли вічний спочинок представники високих чинів 

польсько-литовської держави [Балакін 2000, с. 74]. Згасання ролі князівських 

родів та політичного впливу Речі Посполитої на тлі підвищення релігійного 

авторитету КПЛ призвело до помітного збільшення кількості могил 

представників середньої та дрібної шляхти місцевого походження, видатних 

церковно-політичних діячів та просвітників, козацької старшини (Єлисей 

Плетенецький, Захарій Копистенський, Петро Могила, Інокентій Гізель, Памва 

Беринда та ін.) [Чумаченко 2001, с. 254; Лєстєнькова 2002, с. 277]. Поховання, 

здійснені у ХVІІІ ст. відбивають тенденції загальноросійської політики щодо 

українських земель (П. О. Рум’янцева-Задунайський, І. В. Гудович, 

М. І. Леонтьєв, Г. С. Квітка та ін.) [Києво-Печерська 2006, с. 414]. 

Інтенсивне функціонування УН КПЛ призвело до того, що вже в першій 

половині ХVІ ст. щільність гробниць у давньому ядрі унеможливили його 
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подальше використання [Захарченко 1888, с. 137, 138; Холостенко 1967, с. 59; 

Чумаченко 2001, с. 255; Климовський 2002, с. 112]. Виходом зі складної ситуації 

стало розміщення померлих з кінця ХV ст. у каплицях, прибудованих до 

зовнішніх стін храму (князів Корецьких-Пінських біля північного фасаду поряд 

із північною апсидою; князів Єльців біля східної стіни церкви св. Іоанна 

Предтечі; князів Олельковичів (?) біля південного фасаду та західного кута) 

(рис. 28, 5) [Київ 1930, с. 501; Звід 2011, с. 1246]. Але оскільки в середині ХVІІ 

― на початку ХVІІІ ст. вони увійшли до основного об’єму собору, дані про 

поховання в них відсутні [Сіткарьова 2000, с. 143; Звід 2011, с. 1252]. В описі 

монастиря за 1554 р. зазначено, що всі князівські й панські домовини були 

вкриті покривалами з дорогих тканин [Києво-Печерська лавра 2006, с. 412]. А в 

«Описании Киево-Печерской Лавры» (1831) згадано велику кількість трун в 

усипальні Корецьких, знайдених під час влаштування нових могильних ям. Крім 

того, багато «непохованих стояло під усією церквою» [Описание 1831, с. 32]. 

Отже, поховальні споруди всередині Успенського собору представлені 

криптами (склепи 1, 4 та 14) та індивідуальними склепами (9 од.), саркофагами 

(11 од.) і похованнями в простих ямах (6 од.). Завдяки схемі, поданій у 

монографії М. М. Захарченка «Киев теперь и прежде» (1888), вдалося 

відтворити місця розташування пам’яток, що не дійшли до моменту 

археологічних розкопок (рис. 30, 1). Колективні склепи 1 та 14 належать до 

однокамерних, а крипта 4 ― до двокамерних (див. підрозділ 3.1) типів 

поховальних споруд. Індивідуальні гробниці розміщені в межах храму ХІ ст. 

(склепи 1, 3, 16); у Трьохсвятительському приділі (склепи 2, 5, 10―12); напроти 

апсид (склепи 7, 8) і північного фасаду (склеп 6) собору. У 6 випадках 

зафіксовано півциркульне та коробове склепіння. Дощата опалубка під час їх 

зведення використана у 2 випадках (склепи 6 та 9). У декількох спорудах 

влаштовано цегляну (склепи 10, 12), керамічну (склеп 7) або дерев’яну 

(склеп 11) підлогу. Будівничими використано мурування в одну цеглу (склеп 7, 

9, 11) на вапняно-піщаному (склепи 3, 9, 11, 14, 15) або глиняному (склеп 7) 
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розчинах. Домовини в склепах представлені довбаними колодами (склеп 1), а 

також простими (4 випадки) та декоративно оздобленими (3 випадки) 

дерев’яними трунами. Їх конструктивні елементи зафіксовані у вигляді окуття 

(1 випадок), ручок (3 випадки) та ніжок (2 випадки). Цікавою є знахідка 9 (!) 

ручок труни в склепі 11. 

Залишки одягу та взуття простежені на 5 небіжчиках. Інвентар 

представлений відмітними знаками архієрея (склеп 6) та фрагментами скляного 

й керамічного посуду (склеп 7) [Сіткарьова 2000, с. 152; Харламов 1993, с. 139, 

140; Харламов, спр. 1982/34е, арк. 26, 27; спр. 1986/28, арк. 4―6; Чайка, 

спр. 1983/164, арк. 2―5]. Поміж інших склепів вирізняється гробниця 9. Обране 

місце для її влаштування (навпроти апсид давньоруського ядра храму), 

декоративно прикрашена домовина, коштовне жіноче вбрання (шовкова 

тканина, шапочка) та позолочені сережки беззаперечно вказують на високий 

соціальний статус їхньої власниці. 

До числа складних поховальних споруд можна віднести поховання 

митрополита Петра Могили (склеп 3) [Білодід 1983, с. 154; Харламов, 

спр. 1982/34е, арк. 12, 13]. Його багато оздоблена труна стояла на 2 

пірофілітових плитах. Стіни та перекриття могильної ями також були обкладені 

пірофілітовими плитами давньоруського саркофага. Зовні споруду укріплено 

цегляним муруванням із циліндричним склепінням на вапняно-піщаному 

розчині. 

Завдяки епітафіям та писемним джерелам вдалося ідентифікувати 

похованих у чотирьох гробницях: склеп 2 належав Єлисею Плетенецькому 

(†1624), склеп 3 ― Петру Могилі (†1647), склеп 6 ― Зосимі Валкевичу (†1793) 

та склеп 16 ― кн. К. Острозькому (†1530). Решту споруд на основі 

особливостей будівельних матеріалів умовно розподілено за такими періодами: 

дві гробниці ― кінець ХVI ― перша половина XVII ст.; одна — ХVІ―ХVІІ ст.; 

три ― ХVII ст.; одна ― ХІХ ст. Тобто, усі склепи, що походять із 

Трьохсвятительського приділу (№ 2, 5, 10―12), з’явилися пізніше ХVІ ст. З 
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огляду на переповненість давньоруського ядра собору склеп 15 мав належати 

визначній особі ХVІ―ХVІІ ст., оскільки розміщувався в трансепті центральної 

нави. Єдине поховання з вимосткою відкрите в південній частині ризаліту 

ХVІІІ ст. 

До престижних поховальних споруд, крім крипт і склепів, належать 

пірофілітові саркофаги. Їх загальна кількість складає 16 пам’яток, однак, з 

великим ступенем ймовірності, 11 з них (пох. 17―27) можна віднести до 

комплексів ХІV―ХVІІІ ст. Практично всі вони, орієнтовані за віссю 

захід―схід, крім № 17, де кам’яний ящик розміщений за лінією північний схід 

― південний захід. Середні внутрішні розміри, визначених у 5 випадках споруд, 

складають 1,9×0,65 м. Підголівники представлені дубовим брусом (пох. 22), 

цегляною подушкою (пох. 21) та керамічними полив’яними плитками (пох. 23). 

Сліди багатого одягу зафіксовані в пох. 19―21, 26. Елементи єпископського 

вбрання (омофор, сакос) та церковних атрибутів (напрестольний хрест) вдалося 

зафіксувати в латунній раці Павла Конюскевича (рис. 28, 6) [Балакін 2007, 

с. 10―13]. 

Саркофаги здебільшого знаходяться в нартексі давньоруського храму 

(7 од.), решта — у західному порталі (2 од.), Стефанівському (1 од.) та 

Трьохсвятительському (1 од.) приділах. Майже всі вони тяжіють до південно-

західного кута церкви (9 з 11 од.), що, вірогідно, відносить їх до початкового 

етапу формування некрополя. Комплекс, що складався з 5 саркофагів 

(пох. 18―22) та решток 17 індивідів, виявлено в південній частині нартексу 

давнього ядра Успенського собору [Івакін 2003, с. 91, 95; Ивакин 2005, 

с. 155―162]. Усі пірофілітові споруди мають давньоруське походження, однак, 

здійснені в них поховання носять вторинний характер та датовані 

ХІV―ХVІІ ст. (пох. 24―27), 1577―1625 рр. (пох. 23) та останньою чвертю ХV 

― ХVІІІ ст. (пох. 17―22). 

Дані про ґрунтові поховання містять щонайменше 71 од. [Уничтожение 

1896, с. 150; Холостенко 1955, с. 356; 1976, с. 149―151; Чумаченко 1999, с. 46, 



87 

 

 

48; Сіткарьова 2000, с. 151; Балакін 2007, с. 9, 10; Кілієвич, спр. 1961/61, арк. 7; 

Копилов, спр. 1956/33, арк. 46; Харламов, спр. 1982/34е, арк. 23, 24; 

спр. 1986/28, арк. 14―20; 1993, с. 143, 144]. Вони розміщені всередині (12 пох.) 

та поблизу (13 пох.) Успенського собору, а також на Соборній пл. (46 пох.). 

Докладний опис отримали лише 13 пам’яток, тому проведений аналіз має 

попередній характер. 

Елементи поховальних споруд збереглися у формі колод (4 пох.), тліну 

дерева (8 пох.), окуття (пох. 39 та 41) та цвяхів (пох. 41) домовин. Комплекси, за 

винятком перепоховання 4 осіб (пох. 32), яке розміщувалося під підлогою 

саркофагу Петра Могили, мають індивідуальний характер. Підголівники 

репрезентовані фрагментами дерева (пох. 35) або цегли (пох. 33, 34, 38, 41, 42). 

Поховання з ними розташовані виключно навпроти центральної та північної 

апсид храму. 

Символи особистого благочестя репрезентовані золотим (пох. 36) та 

мідним посрібленим (пох. 47) енколпіонами, срібним натільним хрестом 

(пох. 37), двома дерев’яними хрестами (пох. 47). До рідкісних знахідок 

належать бурштинові чотки з поховання намісника КПЛ Антонія (пох. 36). 

Сліди одягу зафіксовані у вигляді тканини (9 пох.), поясу (2 пох.), гачків (1 пох.) 

та чернечого вбрання (2 пох.). Фрагменти чобіт простежені в пох. 47. 

Чотири поховання супроводжували кам’яні надгробки останньої третини 

ХVІІ ст. (виготовлені з пірофіліту ― пох. 37 та 3; з пісковику ― пох. 36 та 42). 

Завдяки збереженим писемним та епіграфічним джерелам вдалося 

ідентифікувати імена 9 померлих. Одне з перших поховань некрополя ХVІ ст. 

виявлено в процесі підготовки могильної ями біля північного фасаду за часів 

митрополита Єлисея Плетенецького (1599―1624). Воно належало 

кн. Ю. Г. Домбровській (†1540) [Чумаченко 1999, с. 46, 48]. За даними 

Московського археологічного Товариства, могили генерального судді 

В. Кочубея та полтавського полковника І. Іскри у 1895 р. були знищені під час 

розширення трапезної, а надгробні плити були влаштовані в новій стіні 
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[Уничтожение 1896, с. 150]. Решта атрибутованих поховань належать 

представникам духівництва: Євстафію Єфремовичу (†1666), наміснику КПЛ 

Антонію (†1669), соборному старцю Кирилу (†1671), письменнику 

Пантелеймону Кохановському (†1688), архімандритам КПЛ Роману Копі 

(†1736) та Луці Білоусовичу (†1761). 

Супровідний інвентар та стан збереженості комплексів дозволив 

визначити періоди вчинення поховань: два з них ― ХV ― початку ХVІІ ст.; 

одне ― ХVІ―ХVІІ ст.; чотири ― ХVІІ ст.; сім — ХVІІ―ХVІІІ ст. Усі інші 

здійснювалися протягом ХІV―ХVІІІ ст. Пох. 35 та 47, з огляду на залишки 

вбрання (дух) та інвентар (дерев’яний різьблений хрест), можна віднести до 

ієрейських. 

Кладовище на Ближніх печерах охоплює територію довкола та всередині 

Хрестовоздвиженської церкви, а також садибу між дерев’яною галереєю та 

Гостинним двором [Лєстєнькова 2002, с. 276, 277]. Його функціонування 

тривало з кінця ХVІІ до початку ХІХ ст. Серед похованих тут відоме ім’я 

полтавського полковника П. С. Герцика (†1699 (1700)) [Проценко 1995в, с. 21]. 

Цвинтар на Дальніх печерах охоплює ділянку за церквою Різдва 

Богородиці, некрополі Аннозачатіївського та колишнього Андріївського храмів. 

Поховання ченців на кладовищі Дальніх печер розпочалося в давньоруський час 

(рис. 30, 2). Його роль помітно зросла після указу про заборону ховати 

всередині храмів. Пізніше це місце зайняв Різдвяний бастіон Печерської 

фортеці, який частково і зруйнував даний цвинтар. Залишки останнього були 

відкриті в 1995 р. [Балакін, спр. 2012/49]. Поховання церкви Андрія 

Первозванного були виявлені під час земляних робіт 2013 р. [Балакін 2014б]. 

Варто наголосити, що наведений перелік поховальних пам’яток КПЛ не є 

повним та являє собою лише невелику частину, оскільки більшість з них були 

зруйновані під час земляних робіт, вибуху Успенського собору 1941 р. та 

численних перебудов. 
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44. Вознесенський монастир та Вознесенська ружна церква 

(вул. Цитадельна, 2А). На початку ХVІІ ст. навпроти КПЛ засновано 

Вознесенський монастир, який, за описом А. Кальнофойського, належав до 

числа «аристократичних» (рис. 30, 3). П. Алепський відносить значну частину 

його черниць до числа багатих та старих родів [Алеппский 1897, с. 58]. 

Високий статус обителі підтверджує факт ігуменства в ньому матері гетьмана 

Івана Мазепи ― Марії-Магдалени (1688―1707) та передбачена можливість 

вільного виходу насельниць [Ласкаревська 2005, с. 672, 673]. Після ліквідації 

монастиря Петром І у 1711 р. та переведення його черниць до Флорівської 

обителі, кафедральний собор був перетворений на парафіяльний храм. Поруч 

із ним функціонувала Покровська парафіяльна церква (рис. 30, 4, 5). На 

початку 1780-х рр. військове відомство розпочало будівництво Арсеналу, тому 

всі кам’яні споруди на цій території, у т. ч. і Вознесенська церква, були 

розібрані [Ласкаревська 2008, с. 287, 288]. 

Про цвинтар обителі та поховання на ньому дружини брацлавського підсудка 

М. Кропивницького ― Є. Головинської, згадує український шляхтич І. Єрлич у 

літописі 1648 р. [Сіткарьова 2005а, c. 156]. Найперші археологічні дані про некрополь 

отримані під час проведення земляних робіт в 1926 р. [Старое 1926, с. 3].  

З 2005 по 2008 рр. у зв’язку з капітальною інженерно-технічною 

реконструкцією комплексу Старого Арсеналу ААЕ на чолі з Г. Ю. Івакіним були 

проведені стаціонарні розкопки. Їх підсумком стало дослідження практично всієї 

території некрополя. Загальна кількість зафіксованих поховань у цегляних 

гробницях складає 10 од. (3,4%), на цегляних вимостках ― 6 од. (2%), у простих 

ямах ― 275 од. (95%) (рис. 31). Перші з них розташовані всередині храму 

(склепи 9, 10), навпроти апсид (склеп 6), південного (склепи 2, 4, 5 і 7) та західного 

(склепи 3, 8) фасадів; навпроти північно-західного кута (склеп 1) собору. Загалом 

споруди тяжіють до західного сектору. Руйнацію значної кількості поховань 

автори розкопок пов’язують із часом спорудження корпусу Арсеналу, а також 

земляними та будівельними роботами XХ ― початку ХІХ ст. 
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Усі гробниці, за винятком № 7, призначені для індивідуальних поховань. 

Вони мають вертикальні стінки та півциркульне склепіння (склепи 2, 3, 7, 8). 

Зовнішні розміри підпрямокутних підземних споруд коливаються в межах 

2,2―3×1,1―2×0,6―1,75 м. Параметри трапецієподібних (склепи 2, 4, 6, 10) у 

плані гробниць складають 2,3―2,55×0,95―1,35×0,67―0,9 м. Техніка мурування 

збережених склепінь та стін представлена ложковим типом. Підлога ― ґрунтова 

або цегляна (склеп 9). На дні склепів 2 та 3 розміщувалися 3 поперечні цегляні 

вимостки-опори для трун. Сліди дощатої опалубки простежені в склепі 4. 

Гробниці зведені з цегли та глиняного або вапняно-піщаного розчину. 

Орієнтовані за віссю захід―схід. Тлін домовин відмічено в 6 комплексах, ручки 

— у 3 (склепи 8―10). Інвентар представлений натільними хрестами (склепи 7, 

8), прикраси ― каблучкою (склеп 4). Залишки вбрання репрезентовані 

ґудзиками (склепи 2, 6, 8), фрагментами тканини (склепи 4, 9) та слідами взуття 

(склепи 2, 4, 8, 9). Особливості одягу померлого зі склепу 8 вказують на 

військове звання власника. Єдиним атрибутованим комплексом, завдяки 

збереженому мармуровому надгробку, став склеп 9, що належав київському 

губернаторові С. І. Сукіну (†1740) [Берлинський 1991, с. 144; Івакін 2008г, 

с. 21]. 

Основні параметри та характер будівельних матеріалів, використаних під 

час зведення склепів дають можливість встановити вірогідні періоди їхнього 

зведення. До числа ранніх віднесено склепи 6 (ХVІІ ― початок ХVІІІ ст.), 7 

(рубіж ХVІІ―ХVІІІ ст.), 3 (початок ХVІІІ ст.); до парафіяльного етапу ― 

склепи 1, 2, 4, 8, 9, 10 (перша половина ХVІІІ ст.) (Додаток А, табл. 7). 

Недобудований склеп 5, розміщений впритул до склепу 4, на думку авторів 

розкопок, може датуватися початком зведення Арсеналу, тобто 1780-ми рр. 

[Івакін 2005, с. 139, 140].  

Поховання на цегляних вимостках зафіксовані навпроти апсид (пох. 11, 12), 

західного фасаду (пох. 13) та всередині (пох. 14) собору. Мурування 

вимосток виконане на лесовому ґрунті або «насухо». Усі конструкції 
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орієнтовані за віссю захід―схід. Сліди труни простежено лише в пох. 12. 

Залишки вбрання представлені фрагментами шкіри та гаптованої тканини 

(пох. 12―14). Параметри цегли дозволяють віднести всі споруди до 

парафіяльного періоду цвинтаря (пох. 11, 12 та 14 — перша половина ХVІІІ ст.). 

Основна кількість ґрунтових поховань зафіксовані на глибині до 1 м (163 

зі 188 пох. — 86,7%) від давньої поверхні (в середньому 0,67 м). Проведений 

нами аналіз глибин могильних ям дозволяє констатувати, що незалежно від 

етапу існування цвинтаря, в більшості випадків їх величина коливається в 

діапазоні від 0,30 до 1,0 м (рис. 30, 6). Могили абсолютної більшості дітей та 

дорослих впущені на глибину до 1 м. У заповненні ям автори розкопок 

відзначили фрагменти будівельних матеріалів (цегла, плінфа) та кераміки 

ХVІІ―ХVІІІ ст. 

Повні розміри підпрямокутних у плані могильних ям у похованнях 

дорослих осіб зазначені в 59 випадках (1,1―3,2 (пох. 178)×0,5―1,1 м), дитячих 

― у 24 випадках (0,45―1,62×0,23―0,9 м). Ями з різними за довжиною (до 

35 см) торцевими стінками зафіксовані в 99 комплексах. Впускну глибину в 

окремих випадках простежено до 1,05 м (пох. 123, 144, 243). 

Сліди домовин зазначені у 172 випадках (60%). Домовини, що належали 

дорослим репрезентовані прямокутними (11 пох.: 1,55―2,05×0,4―0,7 м) 

та трапецієподібними (87 пох.: 1,33―2,15×0,37―0,7 (в головах)×0,26―0,6 (в 

ногах) м) формами. Основні параметри 30 дитячих трун такі: 

0,48―1,5×0,18―0,6 м. Гвіздки, за допомогою яких виконували оббивку, 

зафіксовані у 2 могилах дітей (пох. 151 та 247). Залізні кородовані цвяхи, що 

скріплювали дошки трун, знайдені в 8 комплексах. Підголівники представлені 

ґрунтовими (пох. 17, 18 та 23) та цегляними (пох. 82, 140 та 233) варіаціями. 

Орієнтація небіжчиків здебільшого відповідає вісі собору, тобто вони 

лежали головою на південний захід (158 пох. — 63,5%) (Додаток А, табл. 6). 

Положення обох верхніх кінцівок встановлено в 131 випадку, у т. ч. складені 

(схрещені) на животі ― 39, складені (схрещені) на грудній клітці ― 14 або 
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комбіновано ― 22. На некрополі виявлено 6 (пох. 20, 66, 74, 98, 133 та 146) 

парних комплексів. У трьох із них лежали дитина та дорослий (жінка?). 

Металеві натільні хрести розчищені в 19 пох. (7%), що є високим 

показником для некрополів раннього Нового часу. Половина комплексів з ними 

розташовувалася навпроти західного фасаду собору. Шість хрестиків виявлені в 

могилах дітей. Єдина двобічна натільна іконка походить із пох. 92. Прикраси 

представлені двома срібними (пох. 19) та мідною (пох. 20) шпильками, 

сережкою (пох. 237) та каблучками (пох. 39, 55 та 76). Монети відкриті в 

пох. 16 (6 екз.), 62 (14 екз.) та 167 (1 екз.). У першому та останньому випадках 

знахідки відповідають часам правління Петра І та визначають нижню дату 

комплексів. До унікальних знахідок у могилах можна віднести: маленький 

скляний кухоль із ручкою (пох. 101); масивний залізний ключ (на одному з 

кістяків у парному пох. 16) та залізний ніж (пох. 62). У пох. 27 з правого боку 

від черепа лежав тканинний хрест, що не має аналогів серед знахідок у Києві 

[Балакін, 2005, арк. 25]. 

Елементи вбрання та взуття простежені у 47 комплексах (17%). Залишки 

одягу представлені ґудзиками (26 пох.), тканиною (9 пох.) або шкірою 

(пох. 140), застібками (пох. 20, 39). Головні убори відмічені у 5 могилах. Взуття 

зафіксоване у вигляді фрагментів шкіри (4 пох.) або повсті (пох. 269), підборів 

(пох. 28), металевих пряжок (пох. 40, 66, 70) та ґудзиків (пох. 76). Гаптована 

тканина та металеві нитки, відзначені на 9 кістяках, могли бути виготовлені в 

майстерні на території Вознесенського монастиря. 

Результати попередніх антропологічних досліджень свідчать про 

належність щонайменше 67 пох. (22,5% від загальної кількості) дітям та підліткам, 

22 пох. ― жінкам та 35 пох. ― чоловікам. Наявність такого значного блоку 

дитячих могил, передусім, свідчить про високу смертність осіб дитячого та юного 

віку, а також дозволяє віднести більшість з них до парафіяльного періоду 

функціонування некрополя. С. А. Балакін та Г. Ю. Івакін пов’язують це з 

можливим існуванням притулку для сиріт на території обителі [Івакін 2008г, с. 20]. 
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Загальні розміри ВН складають приблизно 600 м
2 

[Івакін 2007, с. 17; 

2008г, с. 16]. Варто зауважити, що черниць, крім ділянок на території обителі, 

також ховали в КПЛ та Глухівському жіночому монастирі [Крайня 2003, с. 38]. 

Загалом некрополь доволі компактно розміщувався довкола головного собору. 

Північна та південна межі проходять за 15―17 м від стін собору, а східна та 

західна ― майже сходяться з лініями внутрішніх фасадів корпусу Старого 

Арсеналу. На окремих ділянках цвинтаря авторам розкопок вдалося простежити 

лінійну організацією поховального поля, яка внаслідок здійснення пізніших 

(парафіяльних?) поховань була порушена. Всередині храму виявлено лише 3 

поховання (склепи 9, 12; пох. 11). Усі інші комплекси відповідно до собору 

умовно розподілені в такий спосіб: навпроти апсид храму ― 10; навпроти 

західного фасаду ― 99, північного ― 64 та південного ― 94 (рис. 32; 33). 

Більшість могил, яка, за визначенням антропологів, належала жінкам, 

розміщена навпроти північного та західного фасадів (лише 6 пох. ― навпроти 

південного). Водночас майже всі чоловічі поховання сконцентровані на ділянці 

поблизу південного фасаду (лише 3 пох. ― навпроти північного). Головною 

проблемою некрополя залишається питання виокремлення двох хронологічних 

груп поховань: чернечих (початок XVII ст. — 1711 р.) та парафіяльних 

(1712―1772 рр.).  

45. Пустинно-Микільський (Микільський Слупський) монастир 

(Слави пл.) згідно з найдавнішою згадкою, існував уже у 1427 р. [Бачинська 

2009, с. 271]. Протягом 1690―1696 рр. коштом гетьмана І. Мазепи споруджено 

мурований собор св. Миколи (згодом ― «Великий Микола»), а у 1715 р. 

кн. Дмитром Голіциним ― церкву Малого Миколи [Закревский 1868б, с. 753, 

754]. З цього часу й до кінця ХVІІІ ст. територія Аскольдової могили 

перетворилася на цвинтар обителі [Крапивка 2009, с. 331]. Після 

секуляризаційної реформи 1764 р. пожертви на поховання стали чи не єдиним 

джерелом прибутків монастиря. З 1786 р. його кладовище перетворено на 

привілейований київський некрополь [История 1911, с. 4, 5; Квитницкий-Рыжов 
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1993, с. 9; Проценко 1994, с. 56]. Через сповзання ґрунту під час будівництва 

мосту через Дніпро у 1845 р. кладовище було зачинено. У середині 1930-х рр. 

храми знищено, а Аскольдову могилу та цвинтар у «незадовільному» стані 

перетворено на Парк культури і відпочинку [Проценко 1989, с. 498, 499; 1995а, 

с. 174―176]. Щонайменше 3 поховання некрополя ХVІІ―ХVІІІ ст. в 

дерев’яних домовинах зафіксовані І. М. Самойловським (1953) та 

Т. А. Бобровським (1997) [Бобровський, спр. 1997/53, арк. 37; Самойловський, 

спр. 1953/24, арк. 6]. 

46. Спасо-Преображенська печерська церква (вул. Лаврська, 21/К4), як 

вважають дослідники, побудована за часів кн. Володимира Мономаха (1113―1125). 

Митрополитом Петром Могилою зведено три гранчасті апсиди та західний 

дерев’яний притвор [Київ 2007, с. 482, 483]. На початку ХVІІІ ст. храм увійшов до 

складу Києво-Печерської фортеці. Оборонний вал довкола Спаського бастіону 

перекрив фундаменти східної частини церкви ХІІ ст. та частину некрополя. 

Священик В. Антонов у другій половині ХІХ ст. пригадує, що парафіяльний 

цвинтар був «засіяний похованнями та надгробками» [Антонов 1870, с. 157]. 

Могили пізнього Середньовіччя та Нового часу були відкриті під час робіт 

П. Г. Лебединцева (1862―1865) та П. П. Покришкіна (1909―1914) [Л[ебединцев] 

П. 1888а, с. 11; Церковь 1911, с. 98―100; Исследования 1913; Каргер 1953, с. 231; 

Івакін 2014, с. 130; Волынский, дис. 2375, с. 40, 41]. Саме під час них і була втрачена 

найбільша частина некрополю, загальна площа якого складає приблизно 500 м
2
 

[Балакин 2003, с. 134, 135]. Його залишки були частково розкопані в 1947 р. 

[Самойловський, спр. 250, арк. 8; спр. 269, арк. 27]. Протягом 1989―1990 рр. ААЕ 

на чолі з В. О. Харламовим та у 2002―2003 рр. під керівництвом Г. Ю. Івакіна 

відбулися масштабні розкопки храму [Гончар 2002а; Івакін 2004, с. 3; Ивакин 2008а, 

с. 111]. Завдяки зрізанню підошви валу Спаського бастіону перед початком робіт, 

вдалося обстежити ділянку на північ та схід від собору [Харламов и др., спр. 384, 

арк. 5]. Загалом за весь період археологічних розкопок докладний опис отримали 82 

поховання (рис. 34). Добре або задовільно збереглася лише третина з них. 
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Усі без винятку комплекси представлені простими прямокутними в плані 

індивідуальними ямами. Глибина могил у східній частині некрополя, який 

перекривався валом Спаського бастіону складає 0,7–1,5 м від денної поверхні 

ХVІІ ст. Сліди дерев’яних домовин простежено в 50 випадках. Шість померлих 

лежали у довбаних колодах. Пласкі в перетині залізні цвяхи для оббивки або 

кріплення віка були відкриті в пох. 3, 56, 62―66, 72. Соснова домовина відзначена в 

пох. 12 [Пачовский 1903, с. 18; Слепинин 2011, с. 11]. Заповнення могил 

представлено фрагментами гончарної кераміки ХV―ХVІІ ст. (пох. 1, 2, 4, 9, 12, 71). 

Орієнтація кістяків (53 пох. — 66%) здебільшого збігається з віссю церкви 

― захід―схід (Додаток А, табл. 6). Положення обох рук вдалося визначити в 18 

випадках, серед них вирізняється пох. 63, де вони були зігнуті та підняті вгору. На 

думку авторів звіту, кінцівки могли бути зв’язані за головою, а В. М. Гончар описує 

це явище як результат застосування тортур на дибі перед смертю [Гончар 2002а, 

с. 38]. Цей тип катування використовували в Московському царстві та Російській 

імперії протягом ХІV―ХVІІІ ст. На особливу увагу заслуговує пох. 21 із залишками 

світського одягу на небіжчику. Швидше за все, воно належало київському 

міщанину, вбраному в сукняно-хутряну шапку та жупан. Нижні кінцівки були 

зв’язані шовковою мотузкою, що підтверджує побутування ритуалу їх фіксації після 

смерті. На декількох померлих зафіксовані сліди парчевої та шовкової тканин. 

За підсумками антропологічного аналізу В. Д. Дяченком 70 індивідів, 

абсолютна більшість кістяків належала чоловікам та жінкам 25―60 рр. (67 осіб), а 

решта ― дітям 1―4 рр. (3 особи). Зібрані під час розкопок 2002―2003 рр. кістяки, 

за визначенням О. Д. Козак, належали 20 особам: 11 ― дорослим (6 жінок та 5 

чоловіків) та 9 ― дітям. Загалом можна виокремити такі хронологічні групи 

здійсненних поховань: 5 пох. з них належать періоду ХІV―ХVІ ст.; 54 пох. — ХVI 

― початку ХVІІІ ст.; 3 пох. — ХVІІ ― початку ХVІIІ ст. 

47. Воскресіння Господнього церква (вул. Лаврська, 27) розмістилася 

на колишній торговельній площі Печерського містечка не пізніше кінця ХVІ ст. 

Разом із Феодосіївським храмом до 1786 р. храм належав КПЛ. Тому до складу 
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парафії Воскресенської церкви входили міщани та селяни КПЛ (приблизно 100 

дворів на 1706 р.), а після влаштування фортеці до їх числа додалися офіцери 

різних рангів [Закревский 1868а, с. 219; Київ 2007, с. 206, 207]. Під час нагляду 

за ремонтно-реставраційними роботами у 2004 та 2006 рр. на захід та північ від 

церкви виявлено решки поховань другої половини ХVІ ― ХVІІ ст. (7 черепів: 4 

жіночі, 2 ― чоловічі, 1 ― дитячі) [Балакін, спр. 2004/148; спр. 2006/128, арк. 4, 

5; спр. 2012/49, арк. 5, 7, 8]. У 2012 р. біля північного та південного фасадів 

церкви відзначені залишки ще 3 зруйнованих поховань. 

48. Феодосія Печерського церква (вул. Лаврська, 32) зображена на 

плані А. Кальнофойського 1648 р. В 1699 р. храм під назвою Покровського 

перенесено у Верхнє місто (див. № 12), а на його місці в 1698―1700 рр. 

споруджено нову муровану церкву. 

В 1997 та 2015 рр. С. А. Балакіним зафіксовано 15 поховань її цвинтаря 

[Балакін 1997, с. 104; 2016, с. 115; Балакін, 2015, арк. 19]. Одна з могил за 

збереженою епітафією на пірофілітовому надгробку належала 

П. Ю. Гамалінській (†1621). 

49. Вмч. Параскеви П’ятниці церква перерахована серед храмів 

Печерська в розписі 1682 р. [Климовський 2002, с. 121]. На 1714 р. її парафія 

охоплювала 150 дворів [Перковский 1992, с. 149]. Ймовірно, до цього 

кладовища належить поховання відкрите в 1988 р. [Балакін 2008, с. 139, 141]. 

50. Православний (?) цвинтар біля Хрещатої долини, за даними книги 

Київського воєводства 1593 р., функціонував із ХVІ ст. (рис. 35, 1) [Закревский 

1868б, с. 567]. Припускаємо можливість його існування аж до ХVІІІ ст. 

51. Лютеранський (німецький) цвинтар біля Хрещатої долини. 

Лютеранські поховання, вірогідно, найманих німців київського гарнізону та 

іноземців (католики, протестанти (?)), в другій половині ХVІІ ст. здійснювалися 

біля Георгіївської церкви (рис. 35, 2, 3) [Петров 1910, с. 100; Некрополі 1999, 

с. 12]. Їх також ховали на загальних кладовищах Печерська та Подолу. У 1790 р. 

для лютеран офіційно влаштували окремий цвинтар на розі бул. Бібіковського 
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(суч. бул. Шевченка) та вул. Хрещатик (на місці православного). Хоча за 

даними М. В. Закревського, старожили пригадують, що наприкінці 

вул. Хрещатик (садиба Кальбе) цвинтар для лютеран функціонував ще з 

середини ХVІІІ ст. [Закревский 1868а, с. 385]. Оскільки кладовище 

розташовувалося на схилі, природні зсуви поступово руйнували його. Тому у 

1812 р. було прийняте офіційне рішення про перенесення кладовища на 

Печерськ. Залишки некрополя на бульварі у вигляді великої кількості кісток, 

дощок домовин зі слідами оббивки та залишків склепу були зафіксовані під час 

прокладання водогінної труби у 1876 р. За словами місцевих купців, це 

кладовище у 1820-ті рр. вважалося давно ліквідованим [Дело, спр. 8; Проценко 

1995а, с. 224]. У 1911 р. під час копання траншеї на бул. Бібковському, 2 

виявлено ще 3 поховання кладовища [Находка 1911, с. 3]. На одному з кістяків 

збереглися фрагменти парчі. 

52. Рівноапостольного кн. Володимира храм був зведений в 1755 р. 

[Петров 1897а, с. 64]. Після пожежі 1766 р. церкву відновили в 1772 р. Її 

парафіяльний цвинтар розміщувався над Кловським узвозом. 

53. Могильник на Печерську ХVІІ―ХVІІІ ст. функціонував у кварталі 

між вул. М. Омеляновича-Павленка та Московською. Його поховання були 

виявлені І. М. Самойловським на початку та в середині ХХ ст. [Самойловський, 

спр. 269, арк. 28, 29; спр. 1952/15г, арк. 11]. Можливо могильник належав, 

згаданій М. І. Петровим, церкві Іоанна Богослова, що стояла наприкінці ХVІІ ст. 

поблизу Володимирського храму. 

54. Печерський міський цвинтар був започаткований в 1772 р. та 

знаходився між вул. Московською та Кловським яром. У 1830-х рр. його 

перенесли до Саперної Слобідки [Петров 1910, с. 101].  

55. Могильник поблизу Маріїнського парку виявлено під час 

земляних робіт в 1999―2000 рр. Декілька поховань ХVІІІ ст. зафіксовано на 

другій заплавній терасі [Мовчан 2001]. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2.4. Околиці міста 

 

Могили передмістя розміщувалися в межах 6 монастирських (57 

поховань) та 5 міських кладовищ, а також 3 могильників, біля яких культових 

споруд не виявлено (10 поховань). 

56. Миколи Йорданського жіночий монастир (вул. Кирилівська, 51) 

розміщувався починаючи з рубежу ХІ―ХІІ ст. на північній околиці Києва 

[Козюба 2004, с. 159]. Однойменна парафіяльна мурована церква вперше 

згадана у 1524 р. [Попельницька 2003, с. 125; 2005б, с. 32]. Часом відродження 

жіночої обителі вважають першу чверть ХVІІ ст. Після секуляризації 1786 р. 

монастир знову перетворено на парафію [Козюба 2004, с. 161, 162]. Цвинтар 

обителі згаданий у працях В. Б. Антоновича «Археологическая карта Киевской 

губернии» та позначений на плані А. І. Меленського 1833 р. в східній частині 

комплексу [Антонович 1895, с. 31]. 

57. Богословський монастир (вул. Кирилівська, 59) переведений на 

Плоське (колишній Михайлівський жіночий монастир, див. № 3) після епідемії 

пошесті в 1710―1711 рр., а в 1786 ― до м. Золотоноші [Закревский 1868а, 

с. 202, 203; Попельницька 2003, с. 126; 2005б, с. 32]. Хоча прямих свідчень про 

його кладовище поки що не відомо, існування останнього відповідно до 

аналогій решти обителей є безсумнівним. Вірогідним місцем розміщення 

цвинтаря могли бути верхів’я гори навпроти комплексу, як у випадку з сусіднім 

Йорданським монастирем. 

58. Кирилівський монастир (вул. О. Теліги, 12; з 1612 до 1786 рр. ― 

Свято-Троїцький Кирилівський). Кирилівська родинна церква-усипальня на 

Дорогожичах, заснована кн. Всеволодом ІІ Ольговичем (1139―1146). 

Відродження обителі після спустошення 1240 р. відбулося за патронату 

кн. К. К. Острозького [Марголіна 1995, с. 41]. Крім ігумена В. Красовського 

(Чорнобровка), у монастирі поховано ігумена МЗМ М. Дзику (†1682) [Киевская 

1888, с. 84; Марголіна 2001, с. 152; 2002, с. 323, 324; Советов, дис. 2303, арк. 4]. 
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Найвищого розквіту монастир набув за Інокентія Монастирського (†1697 р.). На 

думку І. Є. Марголіної, могила, відкрита у 1960-х рр. під підлогою храму біля 

пілона південної нави ХVІІ ст., могла належати саме йому [Марголіна 1995, 

с. 42; 1996, с. 45; 2005, с. 347]. В інтер’єрі храму були поховані ктитори 

монастиря, у т. ч. батьки й сестри митрополита Димитрія (Туптала) [Закревский 

1868б, с. 581; Советов, дис. 2303, арк. 208]. 

Ченців ховали на території обителі. Під час морової пошесті 1770 р. 

монастир використовували як тимчасову карантинну установу. Після 

секуляризації 1786 р. він був ліквідований, а в його стінах розмістили 

богадільню, лікарню та цвинтар для божевільних [Закревский 1868а, с. 354; 

Проценко 1995а, с. 195]. Нині на території монастиря розташовані 2 могили 

ХVІІ ст. [Проценко 1995а, с. 92]. Єдиний надгробок ХVІІІ ст., що зберігся до 

наших днів, належить міщанину Я. Ф. Маркієвичу (†1786) та його батькам 

[Марголіна 2002, с. 325]. Він виготовлений із пірофіліту та знаходиться біля 

північної стіни храму. 

Поховання ХVІ―ХVІІІ ст. в простих ямах (щонайменше 24 од.) та в 

склепах (2 од.) виявлені І. М. Самойловським (1950―1960-ті рр.) та 

І. Є. Марголіною (2005) [Марголіна 2006, с. 234, 235; Самойловский, 

спр. 1950/1д;]. З огляду на особливості розміщення могил, основна частина 

некрополя, на думку І. Є. Марголіної, лежала навпроти північного фасаду 

храму, а прибудова до нього могла відігравати роль каплички-усипальні для 

відспівування небіжчиків [Марголіна 2006, с. 234, 235]. Попри переважання 

серед похованих вихідців із соціальних низів (селяни, міщани, частина козаків), 

у склепі 1 простежені сліди шовкової тканини з мереживом, що вказує на 

заможний статус померлої (криторка обителі ?). За писемними джерелами 

ХVІІІ ст. відомі також поодинокі випадки належності ченців обителі до шляхти 

(виключно збіднілої) та купецтва. 

59. Видубицький Михайлівський монастир (вул. Видубицька, 40) 

заснований кн. Всеволодом Ярославичем в 1070 р. Після монгольської навали 
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1240 р. він відновився майже одразу, але вже в ХV ст. знову занепав 

[Климовський 2002, с. 131, 134]. Протягом 1596―1632 рр. обитель перетворено 

на уніатську резиденцію. Зі зведенням у 1640―1650-х рр. на шляху з 

Лівобережжя до Києва перевозу через Дніпро монастир повернув собі важливе 

значення в житті міста. У 1696―1701 рр. зведено Георгіївську церкву та 

трапезну. 

Цвинтар функціонував від часу заснування обителі. Спочатку він 

слугував виключно для поховання іноків, а з другої половини ХVІІІ ст. за умови 

внесення відповідної плати ― світських осіб, видатних діячів вітчизняної історії 

та культури (напр., представники старшинських родів: Капцевичі, Капністи, 

Дорошенки, Соломки, Дуніни-Барковські, Жоравки). Вище духівництво ховали 

в Михайлівській церкві. Наприкінці ХVІІІ ст. кладовище поступово 

переповнилося, але територія монастиря продовжувала виконувати роль 

«привілейованого» некрополя. На плані монастиря 1887 р. останній займає 

практично всю центральну ділянку (могили розміщені групами), а через «дорогу 

на Київ» знаходилося «Братское кладбище», де могили розташовувалися 

виключно в ряд (рис. 35, 4, 5). У 1950 р. для ліквідації цвинтаря була створена 

окрема комісія Українського ботанічного саду. В 1960-ті рр. спеціальне 

науково-реставраційне управління держбрухту УРСР виконувало план здавання 

металолому за рахунок стародавніх чавунних надгробків. До наших днів вціліло 

лише 2 поховання ХVІІІ ст. [Проценко 1968, с. 125]. 

Археологічне вивчення некрополя розпочалося в 1916 р. з обстеження 

О. Д. Ертелем ділянки біля церкви св. Михаїла під час будівництва дороги над 

Дніпром [Акт, спр. 74, арк. 13, 14; Дело, спр. 77, арк. 13]. Щонайменше 9 

поховань у ґрунтових ямах, в одному з яких розчищено конструкцію з 

огородженням тіла, та багато склепів відзначено М. К. Каргером в 1945 р. на 

місці південної стіни південно-східної прибудови до Михайлівського собору 

[Каргер 1951, с. 162]. У 1972 р. у західній частині Михайлівського храму 

досліджено декілька поховань. Одне з них знаходилося біля південної стіни в 



101 

 

 

давньоруському пірофілітовому саркофазі (пох. 3). Це повторне поховання, 

вірогідно, відбулося в ХVІІ ст. Збережений вишиваний шовковий параман на 

померлому, як елемент церковного одягу ченця малої схими, дозволяє віднести 

його до особи духовного сану. Інше поховання, також представника 

духівництва, лежало в цегляній гробниці 1664 р., праворуч від входу на другий 

поверх [Мовчан 1975, с. 102—104]. На кістяку зафіксовано вишиваний парчевий 

параман та вишуканий кипарисовий різьблений хрест на шовковому шнурку. 

Велику крипту з дромосом першої чверті ХVІІІ ст. виявлено Т. А. Бобровським 

у підвальному приміщенні південно-західної прибудови Георгіївського храму 

2002 р. Точно атрибутувати споруду не вдалося, але автори розкопок не 

виключають її належність стародубському полковнику М. А. Миклашевському 

(†1706). До числа неофіційних поховань Видубицького цвинтаря, вірогідно, 

можна віднести 2 поховання ХVІ―ХVІІ ст., відкритих на м. Чайка в 1971 р. 

[Мовчан 1975, с. 83, 85]. 

60. Китаївська Троїцька пустинь (вул. Китаївська, 15), за писемними 

згадками, відома з 1716 р. Великий цвинтар обителі розташовувався в 

монастирському саду, на північ від головної Троїцької церкви. Із середини 

ХVІІІ ст. на ньому ховали братію КПЛ, за винятком вищого духівництва, 

світських осіб та ктитарів монастиря. Найбільш шанованим місцем вважалася 

ділянка довкола Троїцької церкви [Указатель 1850, с. 158; Проценко 1995а, 

с. 216]. П’ять безінвентарних поховань некрополя були виявлені 

В. Г. Ляскоронським в 1925 р. [Ляскоронський, спр. 49/8а, арк. 10]. Ще 2 могили 

досліджені Києво-окольним загоном І. І. Мовчана в 1988 р. Остаточне знищення 

кладовища відбулося в 1970-х рр. [Проценко 1995а, с. 216]. 

61. Голосіївська пустинь (вул. Полковника Затєвахіна, 14) заснована 

Петром Могилою в 1631 р. У її межах ховали виключно іноків обителі 

[Закревский 1868а, с. 271]. Після 1929 р. монастир та його кладовище (кілька 

сотень поховань) були зруйновані [Проценко 1995а, с. 215]. 
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62. Різдва Іоанна Предтечі церква на Звіринці (вул. Верхня, 21) 

зведена протягом 1715―1729 рр. Довкола храму функціонував некрополь 

(рис. 35, 6). За метричними книгами 1725―1799 рр., щорічна смертність у 

парафії складала приблизно 47 осіб. 

63. Єврейський цвинтар на Кудрявці входив до володінь МЗМ та 

згаданий в документі під 1522 р. (рис. 35, 7) [Закревский 1868а, с. 319, 320]. За 

часів Б. Хмельницького євреї були виселені з Києва, і з’явилися знову лише в 

1792 р. Тому, ймовірно, кладовище функціонувало до середини ХVІІ ст. 

64. Старокиївський (Вознесенський) цвинтар за Кудрявцем (між 

дорогою на Житомир та земляним валом; вул. Січових Стрільців, 44―52) для 

жителів Верхнього міста був відкритий у середині ХVІІІ ст. Постанову про його 

ліквідацію та забудову ухвалено у 1832 р. (рис. 36, 1) [Проценко 1995а, с. 189]. 

У середині ХІХ ст. земляний вал нівелювали, а частину цвинтаря відвели до 

Вознесенської церкви, перенесеної з Копирева кінця у 1872 р. [Закревский 

1868а, с. 386]. 

Під час досліджень Старокиївської експедиції у 2008 р. на вул. Січових 

Стрільців, 52Б, Д виявлено окремі людські кістки та плями 25 могил. Частина з 

них цідком могла бути здійснена в другій половині ХVІІІ ст. В першій половині 

ХХ ст. рештки померлих перепоховали на Лук’янівському кладовищі 

[Козловський 2008; Козловський та ін., спр. 2008—2009/166, арк. 5]. 

65. Могильник на Загурівщині виявлено І. М. Самойловським під час 

спостережень за облаштуванням «Мисливського стрільбища» в 1951 р. 

Дослідником над яром на вул. Нагірній, 25 відкрито приблизно 10 поховань у 

зотлілих трунах [Самойловський, спр. 1951/8з, арк. 7]. Межі цвинтаря 

ХVІІ―ХVІІІ (?) ст., за його спостереженнями, простягаються на північ. 

66. Йорданський цвинтар створено 30 березня 1773 р. за ініціативи 

Києво-Подільського духовного правління. Підставою вказаною в доповіді 

київському митрополиту Гавриїлу (Кременецького), стала відсутність 

окремого кладовища для мешканців кварталів між Кирилівським, 



103 

 

 

Богословським та Йорданським монастирями (Татарки, Юрковиці та їх 

околиць) [Проценко 1995а, с. 224; Доношение, спр. 2211]. Відповідна ділянка, 

обнесена валом з часів російсько-турецької війни 1739 р., була відведена на 

пагорбі поблизу Богословського та Йорданського монастирів. Згідно з 

планами 1833, 1836 та 1896 рр. цвинтар розміщувався на двох сусідніх 

відрогах гори ― північному та південному. Цілком можливо, що північний 

міг використовуватися черницями Богословського монастиря. 

Під час розкопок у 1870-ті та 1898 рр. в центральній частині Лисої гори 

(Верхня Юрковиця) відкрито могили ХVІІ―ХVІІІ ст., деякі з яких були 

здійснені в склепах [Беляшевский 1899а, с. 79; 1899б, с. 168, 172; Каргер 1958, 

с. 129]. На плані 1816 р. цей цвинтар позначено на вершині північно-східного 

відрогу Лисої гори, до якої вели сходи з території Йорданського монастиря 

(рис. 36, 2) [Попельницька 2007, с. 105]. Цвинтар ліквідовано Постановою 

київської міськради від 22 липня 1928 р. [Некрополі 1999, с. 25; Проценко 

1995а, с. 224]. На даний час його залишки охоплюють приблизно 10 м
2
 [Маєр 

2002, с. 296]. 

67. Новий Видубицький цвинтар виник після переповнення кладовища 

Видубицького монастиря в 1778 р. на вершині схилу, у саду Доліна 

(суч. Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка). Ініціаторами його 

запровадження стали ігумен Ієронім та братія. В описі загальної ситуації 

зазначено, що через близькість монастирського кладовища до Дніпра, 

поховання часто затоплюються водою (глибина могильних ям становила 

1,5 аршини (приблизно 1 м)). Тому могили доцільно розміщувати на узвишшях 

― навпроти церкви та келій. Це призводило до безперервного використання 

одних і тих самих ділянок [Проценко 1995а, с. 189; Ульяновский 2009, с. 542—

545]. Крім того, з отриманням монастирем статусу лікарняного для осіб 

духовного звання, зросла кількість померлих. На даному цвинтарі крім ченців 

ховали й видатних мешканців міста [Проценко 2003, с. 201]. Новий 

Видубицький некрополь функціонував до 1919 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F
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68. Єврейський цвинтар на Звіринці існував протягом 1796―1920-

х рр. (рис. 36, 3) [Некрополі 1999, с. 30]. 

69. Міський цвинтар за ретраншементом (на Саперному полі) був 

створений в 1772 р. та розташовувався по дорозі на Васильків (рис. 36, 4). На 

плані 1786 р. кладовище займає дві ділянки, між якими розміщувалася 

цвинтарна капличка (рис. 36, 5). Одна з його частин, вірогідно, відповідала 

т. зв. Володимирському кладовищу для поховання гарнізонних військових 

(70). В експлікації до плану 1803 р. зазначено, що некрополь ліквідовано у 

1800 р. (рис. 36, 6, 7). Через те, що відстань до храму св. Володимира на 

Печерську сягала приблизно 2 верст, священики звернулися до КДК із 

проханням перенести його ближче до цвинтаря. Натомість у 1834 р. церкву 

поставили на Байковому некрополі [Проценко 1995а, с. 222; Некрополі 1999, 

с. 24]. 

 

Присадибні поховання. 

У 1912 р. під час проведення земляних робіт у приватних садибах на 

перехрестях вул. О. Гончара та Рейтарської (a) і останньої зі Стрілецькою (b) 

О. Д. Ертелем зафіксовані могили ХVІІ―ХVІІІ ст. [Дело, спр. 34, арк. 18―20; 

Журнал, спр. 3, арк. 145; Эртель 1913, с. 2]. Чернетки креслень були передані до 

Товариства. 

с. Ще три синхронні поховання були розчищені у 2001―2002 рр. на 

вул. Вел. Житомирській, 20. На думку авторів розкопок вони належать до числа 

несанкціонованих, здійснених під час морової пошесті 1770―1771 рр. [Мовчан 

та ін., спр. 2001—2002/1а, арк. 30, 31]. 

d. Одне поховання, віднесене І. М. Самойловським до ХVІІІ―ХІХ ст. 

відкрито під час шурфування у дворі на вул. Вел. Житомирській, 21 в 1949 р. 

[Самойловський, спр. 250, арк. 10]. 

e. Група поховань зафіксована під час досліджень Г. Ф. Корзухіної на 

пров. Десятинному, 8 в 1939 р. [Гончаров, спр. 51, арк. 9―11, 46]. Кістяки 
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лежали в дерев’яних трунах скріплених залізними кованими цвяхами. Усі три 

могили автор датує ХVІІІ ст. 

f, g, h. Чотири могили розчищені на вул. Воздвиженській, 41, 43, 45―47 

в 1987 ― 1992 рр. [Козубовський 1993, с. 240, 241; Ивакин и др., спр. 1987/26а, 

арк. 5―7]. До їхнього числа належать парне (пох. 9) та потрійне (пох. 12) 

поховання (рис. 27, 5, 6)). З огляду на близькість розташування могил другої 

половини ХVII ― ХІХ ст., можна припустити, що вони належать невеликому 

цвинтарю для мешканців урочища Гончарі-Кожум’яки, який не згадується в 

писемних джерелах. 

i. Декілька могил ХVII―ХVIIІ ст. відкрито в 1974 р. у кварталі між 

вул. Ярославською та Нижнім Валом [Козубовський 1993, с. 261, 262]. 

j. Два поховання ХVII―XVIII ст. доброї збереженості виявлені у 

2005―2006 рр. на вул. Верхній Вал, 4 (рис. 27, 7)) [Сагайдак та ін., 

спр. 2006/247, арк. 30, 31]. У пох. 13 чотири дошки перекриття збиті двома 

поперечинами по краях. Аналогії цієї конструкції серед київських поховань не 

відомі. Голова померлого лежала на дерев’яній подушці. Інше поховання 

(пох. 16) вирізняє розміщення правої верхньої кінцівки під черепом. 

k. Дитяче поховання із зібганими нижніми кінцівками розчищено в 

1981 р. на вул. Волоській, 16 [Сагайдак и др., спр. 1982/34г, арк. 9]. 

Особливістю є розташування могили на дні господарської ями ХVІІ―ХVІІІ ст., 

що підтверджує її присадибний, а можливо, і «прихований» характер. 

l. Два поховання ХVІ―ХVІІІ ст. знайдені у 2008 р. на вул. Набережно-

Хрещатицькій, 9 (дані надані В. Г. Івакіним). 

m. Колективне поховання середини — другої половини XVII ст. 

чотирьох осіб розчищене на Андріївському узвозі, 1 у 2001 р.  

n. У 1873 р. під час прокладання вул. Банкової (між вул. Аненківською та 

Інститутською) були відкриті декілька склепів [Раскопки 1873, с. 23]. 

p. На вул. Саксаганського, 39 у 1897 р. в процесі земляних робіт 

виявлено поховання в труні [Киев 1897, с. 4]. Старожили наголошують на 



106 

 

 

існуванні на цьому місці старого кладовища, однак, писемні та археологічні дані 

(за винятком згаданої могили) поки що не підтверджують цю інформацію. 

q. Під час досліджень 1929 р. на вул. Тарасівська, 7 виявлено 

перепоховання декількох осіб у дощатій скрині [Про досліди, спр. 286, арк. 48]. 

 

 

Парафіяльні храми, довкола яких, ймовірно, існували цвинтарі 

складають перелік достеменно відомих церков без прямих археологічних або 

писемних свідчень про їх кладовища. Водночас за аналогіями до розглянутих 

вище, цілком вірогідним є виявлення поблизу них поховань ХVІ―ХVІІІ ст. 

71. Хрестовоздвиженська церква (Андріївський узвіз, 23) споруджена у 

1215 р. кн. Мстиславом Галицьким. З 1596 р. вона потрапила під владу уніатів 

та іменувалася «Симеонівською» (рис. 19, 4) [Титов 1897, с. 4, 5]. У 1690 р. на її 

місце перенесено Богоявленський храм Братського монастиря під назвою 

«Андріївського» (72). 

73. Вознесіння Господнього церква на Кудрявці (Вознесенський 

узвіз, 20) була зведена як домова в 1718 р. [Указатель 1850, с. 110]. Але 

збережені метричні книги 1765―1799 рр., свідчать про її перетворення на 

парафіяльну вже в другій половині ХVІІІ ст.  

74. Миколи Доброго церква (вул. Покровська, 4―6) споруджена, за 

даними М. Ф. Берлинського, до 1577 р., а О. Георгієвського ― в 1600 р. 

[Георгиевский 1892, с. 23; Берлинский 1991, с. 177]. У першій половині ХVІІ ст. 

до числа її парафіян входили представники шляхти, литовської та польської 

аристократії [Попельницька 2000, с. 10]. 

75. Храм ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» (вул. Братська, 2) 

функціонував протягом ХVІІІ ст. і, ймовірно, був зруйнований (розібраний) в 

1790-ті рр. 

76. Іллінська церква (вул. Почайнинська, 2) уперше згадана в 1632 р. 

[Попельницька 2003, с. 98; Толочко 2003, с. 46]. Збереглася до наших днів. 
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77. Св. Дмитрія Ростовського й рівноапостольних Костянтина та 

Єлени церква (вул. Кирилівська, 6/8) уперше загадана в 1682 р. Весь комплекс, 

за винятком трапезної, зруйновано до 1930 р. 

78. Храми Замкової гори, за ревізією 1543 р. та люстрацією 1552 р., 

налічували 3 православні церкви (Миколаївська, Спасо-Преображенська, 

Покровська) та один костел (св. Трійці (Катерини?)) [Климовский 2002, с. 59, 

60, 63, 64; Дмитрієнко 2006, с. 37; Попельницька 2006, с. 60]. 

79. Хрестовоздвиженська церква на Кожум’яках (вул. Воздвиженська,1А) 

під горою Киселівка відома з ХVІ ст. 

Загалом, за весь період досліджено понад 1799 (60%) поховань на 

території Старого міста, 609 (20%) на Подолі та Плоському, 534 (18%) на 

Печерську та форштадті, 67 (2%) на околицях міста. Археологічні та писемні 

джерела надають дані про 33 парафіяльних, 18 монастирських та 9 міських 

цвинтарів, а також 11 могильників, поблизу яких храмів не зафіксовано. Однак, 

враховуючі особливості розміщення кладовищ ХVІ―ХVІІІ ст., гіпотетично 

можна припустити існування поблизу згаданих могильників капличок або 

церков, у т. ч. і цвинтарних. На 16 ділянках міста відзначені 32 поодинокі 

могили, які вірогідно, належать до присадибних типів поховань. До найповніше 

досліджених цвинтарів належать комплекси Михайлівського Золотоверхого, 

Вознесенського та Києво-Печерського монастирів, Різдва Пресвятої Богородиці 

(Миколи Десятинного), Золотоустівської, подільської Успенської та 

старокиївської Троїцької церков; а також могильник на вул. Юрківській, 3. Хоча 

зафіксовані понад 3000 поховань є лише частиною великого київського 

некрополя, накопичений маси даних дозволяє окреслити головні тенденції 

поховальної практики пізньосередньовічного та ранньомодерного часів. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕЛЕМЕНТИ ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ 

 

 

 

Поховальний обряд ХVІ―ХVІІІ ст., як кінцевий результат системи дій із 

померлим, археологічно відображений в залишках могильних та надмогильних 

споруд, положенні небіжчика, супровідному інвентарі, вбранні та прикрасах 

померлого. Унаслідок руйнівних властивостей ґрунту та безслідності окремих 

ритуальних дій в матеріальному контексті, частина змісту поховальної практики 

запропонованої нами залишається в області гіпотетичних реконструкцій. 

 

3.1. Устрій могильної споруди 

 

Типи могильних споруд. Аналіз форм та конструкцій поховальних 

споруд ХVІ―ХVІІІ ст. дозволяє виокремити прості ями, дерев’яні домовини, 

саркофаги, вимостки та комплекси з огородженням тіла, крипти та склепи 

(рис. 37). Роль додаткових елементів відіграють берест, подушки, підголівники 

та підставки. 

Склепи (пол. sklep — склепіння, підвал) являють собою склепінчасті 

наземні або підземні поховальні споруди. Вони набули широкого 

розповсюдження серед поховань представників шляхти, духівництва та 

заможних городян після включення Київського воєводства до складу Речі 

Посполитої в 1569 р. [Голубев 1898, с. 254; Івакін В. 2011, с. 105]. Із понад 97 

київських цегляних гробниць ХVІ―ХVІІІ ст. вдалося виокремити 

неіндивідуальні різночасові (7 од.) комплекси. Їхніми характерними ознаками є 

наявність окремих конструктивних елементів (вхід, сходинки (склеп 4 

некрополя МЗМ), тамбур (склеп 5 некрополя МЗМ), ніші в стінах для лампадок 

(склеп 3 некрополя МЗМ)), кістки декількох несинхронних померлих та значні 
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розміри споруд (рис. 38, 1). До числа індивідуальних відкритих багатоактних 

пам’яток можна віднести склепи цвинтарів МЗМ (№ 3, 4), КПЛ (№ 10); до 

колективних ― склепи 5, 9 некрополя МЗМ; склеп 2 цвинтаря УПБЦ; склеп 2 

могильника на вул. Юрківській, 3. До одноактних споруд належать гробниці з 

індивідуальними (44 од.) та парними (3 од.) похованням у них. До 

індивідуальних споруд для поховання дітей віднесено 3 склепи. Належність 

решти (понад 40 од.) визначити не вдалося. Сліди грабунку відзначені в 5 

пам’ятках. 

У плані цегляні гробниці поділяються на підпрямокутні (28 од.), 

трапецієподібні (14 од.), підквадратні (1 од.) та неправильно чотирикутні (2 од.). 

Зовнішні розміри цегляних гробниць коливаються в межах 

1,05―3,22×0,45―2,9 м (в середньому — 2,4×1,2 м). Співвідношення сторін 

склепів складає від 1:1 до 1:3,1 (в середньому 1:2,1). Різниця торцевих сторін 

трапецієподібних склепів дорівнює 5―30 см. Вхід розміщувався в західній 

(склеп 5 некрополя МЗМ; склеп 1 в УПБЦ; склеп 11 УН КПЛ), східній (склеп 7 

УН КПЛ) або південній (крипта 2 МЗМ) стінках. Різниця параметрів довжини 

склепу та труни ― 0,2―0,7 м, ширини ― 0,3―1 м. 

Форму склепіння вдалося визначити в 19 випадках: півциркульне 

(15 од.), коробове (3 од.) та двосхиле з дерев’яною опалубкою (1 од.). 

Простежено техніку їх виконання: ложком» (4 од.), «тичком» (2 од.) або цеглою 

на постілі (1 од.). Визначено висоту 22 споруд, що варіюється від 0,4 до 2 м (в 

середньому 0,63 м). Сліди дощатої опалубки на повздовжніх стінах (склеп 6 та 9 

УН КПЛ, склеп 4 ВН) та опори (склеп 147 цвинтар ЖТЦ) демонструють 

технічні особливості зведення гробниць. Стіни семи споруд збереглися на 

висоту 5―12 рядів цегли (в склепі 9 цвинтаря МЗМ вони звужуються до 

підлоги). У декількох комплексах відмічені сліди тинькування (2 од.) та білення 

(3 од.). 

Характер підлоги встановлено в 18 комплексах: ґрунтовий (8), цегляний 

(8), вапняно-глиняний (1), поєднання цегляного та дерев’яного (1). Орієнтація 
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комплексів здебільшого відповідає вісі храмів (рис. 38, 3). Матеріали із 

заповнення виявлені у 14 склепах (рис. 38, 4). Основна кількість споруд має 

погану збереженість, оскільки вони не були герметичними. 

Завдяки фізичним параметрам будівельних матеріалів, використаних під 

час зведення гробниць та залучення аналогій вдалося визначити період появи 

низки пам’яток (Додаток А, табл. 7). Техніка стін представлена «ложковим» (12) 

та хрестовим (1) типом. Зафіксоване склепіння зведено в пів- (1) або одну (2) 

цеглу. Мурування стін виконане в пів-, одну або півтори цегли. Різноформатна 

цегла складена на глиняному (20), вапняно-піщаному (12), лесовому (6) та 

вапняному (1) розчинах. Часто використання низькоякісного (зі чималим 

вмістом піску) розчину призводило до руйнації не лише перекриття, але і стінок 

споруд. Крім того, мурування склепіння могло носити характер імітації. 

Додаткові поховальні споруди в склепах представлені залишками 

дерев’яних домовин (38) та саркофагами (2). Співвідношення параметрів 

склепів та трун, розміщених в них, подано на діаграмі (рис. 38, 5). Прямим 

свідченням високого світського або духовного статусу померлих є їхні багато 

оздоблені (оббивка шовком (2), батистом (1), оксамитом (2), парчевими 

стрічками (3), металеві ручки або ніжки (10), окуття (2), віконниця у віку (3), 

цегла-підставка (4)) домовини. 

У склепі 9 УН КПЛ на черепі та грудній клітці померлого лежали 2 

квадратні гутні скляні платівки (16х16 см), які складали віконницю. За 

етнографічними даними, гуцульські труни дорослих мали 2 віконниці аби 

покійник «дивився зі своєї хати» [Пачовский 1903, с. 19]. Отвір зі склом 

зазвичай робили на рівні пліч. Він слугував своєрідним вікном, через яке душа 

померлого могла бачити тіло, а небіжчик — виглядати з «хати». Вищі церковні 

ієрархи та видатні світські особи могли бути похованими лише за умов 

наявності дозволу від св. Синоду та місцевого єпархіального керівництва. 

Крипти (дав.-гр. κρσπτή — критий підземний хід, тайник) являють собою 

підземні склепінчасті приміщення, які тривалий час слугували місцем для 
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колективних поховань видатних або заможних осіб (нерідко зі спільним 

сімейним корінням) та відправлення богослужінь. У Києві відомо принаймні 7 

таких комплексів, які знаходяться в Софійському соборі (№ 2), МЗМ (№ 1, 2), 

Видубицькому монастирі (№ 2) та УН КПЛ (№ 1, 4 та 14). Усі вони, за винятком 

№ 4 УН КПЛ, належать до чотирикутних однокамерних споруд. 

Крипта СН відома під назвою «митрополичого склепу», оскільки 

протягом ХVІІІ ― початку ХІХ ст. в ній ховали вищих київських єпископів. 

Внутрішні розміри споруди з півциркульним склепінням становлять 

6,0х4,63×2,63 м [Зацепіна, спр. 59, арк. 13—17]. З півночі на південь у східній 

частині лежали Гавриїл Кременецький, Арсеній Могилянський, Рафаїл 

Заборовський; у західній ― Ієрофей Малицький, Серапіон Олександрівський, 

Самуїл Миславський [Тоцька 1993, с. 128; Звід 2011, с. 1496]. На момент 

розкопок у гробниці збереглися фрагменти художньої вишивки, різьблені 

дерев’яні (два кипарисові емальовані хрестики), чеканні й філігранні металеві 

вироби (емальована панагія, ланцюжки) [Зацепіна, спр. 59, арк. 17; 

Мовчанівський, спр. 56, арк. 2, 3]. За результатами досліджень М. М. Нікітенко 

в 2002—2011 рр. встановлено, що усипальня зведена в період правління Івана 

Мазепи (1687—1709) [Никитенко 2012]. 

Побудову крипти 1 некрополя МЗМ В. К. Козюба пов’язує з 

реставраційними роботами 1620-х рр. в храмі за часів митрополита Іова 

(Борецького) [Козюба 2011, с. 39]. Дослідник припускає розміщення в ній тіл 

останнього та інших настоятелів обителі ХVІІ ― першої половини ХVІІІ ст. 

Крім того, на думку В. К. Козюби, склеп 2 у північній частині Михайлівського 

собору міг бути призначеним для поховання ігумень Богословського жіночого 

монастиря, у т. ч. і дружини Іова Борецького [Козюба 2011, с. 40]. В обох 

криптах зафіксовані довбані в стрічках фундаменту сходинки. 

Крипти УН КПЛ тяжіють до трансепту давньоруського храму. За 

матеріалами С. О. Терновського та В. С. Іконнікова, на рубежі ХVІІІ―ХІХ ст. 

вони були щільно заставлені трунами, іноді, навіть, одна над одною [Чумаченко 
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1999, с. 108]. Дані про виявлену біля правого кліросу гробницю 1 із чотирма 

зітлілими трунами-колодами були опубліковані І. М. Каманіним [Каманин 

1895]. З огляду на тип використаних домовин, згаданий комплекс можна 

віднести до кінця ХV ― ХVІІ ст. Унікальною спорудою є усипальня 

ХVІІ―ХVІІІ ст. в Стефанівському приділі (крипта 4) [Балакін 2007, с. 6, 8; 

Харламов, спр. 1982/34е, арк. 14, 15]. Її приміщення (61,8 м
2
) розділене вузьким 

дромосом (1,1×2,85 м) на дві частини ― західну (8×4,5 м) та східну (4,7×5,5 м). 

На думку С. А. Балакіна, ця усипальня виникла внаслідок об’єднання каплиць 

князів Корецьких (східна камера) та Єльців (західна камера) в одне приміщення. 

За планом другої половини XVIII ст., у ній стояли 15 домовин: 8 ― в східній 

камері та 7 ― в західній (рис. 29; 36, 2). У крипті 14, що розташовувалася в 

північній наві, були поховані ігумен КПЛ Інокентій Гізель (†1683), митрополит 

Варлаам Ясинський (†1708) та граф П. О. Рум’янцев-Задунайський (†1796) 

[Івакін та ін., спр. 1997/101, арк. 24]. 

Єдина крипта (№ 2) з хрещатим склепінням відкрита в Георгіївському 

соборі Видубицького монастиря. У її східній та західній стінках були 

влаштовані ніші. Дромос знаходився з південної боку. Зведення споруди 

відбулося в першій чверті ХVІІІ ст. Завдяки особливому способу захоронення, 

писемним та епіграфічним джерелам, поховання в криптах належать до числа 

точно атрибутованих. 

Вимостки представлені суцільним облаштуванням дна поховальної ями, 

повним або частковим огородженням тіла померлого. Вони виявлені на 

некрополі РПБЦ (3), ВН (6), Видубицького монастиря (1), а також на 

могильнику на розі вул. Володимирської та Десятинної (3), тобто зустрічаються 

не лише на монастирських, але й на парафіяльних кладовищах (рис. 39, 1). П’ять 

комплексів належали особам дитячого віку. В якості будівельного матеріалу 

використано цеглу (11), пласкі кварцитові або пірофілітові плити (1) або обидва 

матеріали (1) одночасно. Часткові огородження тіла простежено біля голови, 

тулуба або ніг. Орієнтацію похованих визначено в 11 випадках (південний захід 
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(5), захід (5), південь — південний захід (1)). Сліди трун на вимостках 

розчищені в пох. 2 та 185 ВН. 

Зовнішні розміри прямокутних цегляних вимосток складають 

1―1,7×0,45―1 м. У центральній частині комплексів влаштовано ґрунтову 

(пох. 12 ВН) або цегляну (пох. 11, 13, 14 ВН) долівки. Зовнішня верста може 

мати висоту в 1―4 ложкові ряди цегли. Параметри та особливості будівельних 

матеріалів, використаних під час зведення вимосток, дозволяють віднести їх до 

окремих історичних періодів (Додаток А, табл. 7). На могильнику на розі 

вул. Володимирської та Десятинної відкрите єдине у своєму роді поховання з 

оточенням кістяка по периметру цем’янкою (пох. 6) [Гамченко, спр. 71; 1927, 

с. 27, 28]. 

Слід зауважити, що перелічені поховальні споруди, за винятком Болгарії 

ХІ―XIV ст. та Югославії XII―XVІ ст., не знайшли широкого поширення не 

лише в Києві, але й в інших регіонах Східної Європи [Панова 2004, с. 68]. 

Л. А. Бєляєв трактує вимостки як демонстрацію аскези та прагнення до кращого 

влаштування могили [Беляев 2005, с. 171]. На нашу думку, вони могли 

виконувати роль символічної імітації цегляної гробниці, як додаткової споруди-

оберегу. Сліди гаптованої тканини в пох. 12―14 ВН свідчать про належність 

похованих на вимостках до заможного прошарку жителів міста. 

Саркофаги (дав.-гр. σαρκουάγος ― «пожирає м’ясо»), виготовлені з 

каменю, відомі на території Києва з рубежу Х―ХІ ст. [Івакін В. 2008, с. 120]. 

Щонайменше 19 поховань ХV―ХVІІ ст. були здійснені в пірофілітових 

саркофагах: МЗМ (>3 пох.), РПБЦ (2 пох.), Спаська старокиївська церква 

(пох. 1), могильник біля церкви св. Федора Тирона (?) (пох. 27), УН КПЛ 

(11 пох.), Михайлівський собор Видубицького монастиря (пох. 4). Всі їх можна 

віднести до повторно використаних саркофагів ХІ―ХІІІ ст. Орієнтацію 

визначено в 14 випадках: захід―схід (10), північний схід―південний захід (4). 

Конструкція 13 з них практично ідентична: прямокутний ящик-саркофаг, що 

складається з 4 великих плит, скріплених за допомогою системи пазів, дна та 
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кришки (тип 1, вид 1, підвид Б за Т. В. Пановою) (рис. 39, 4) [Панова 2004, 

с. 78]. Торці повздовжніх стінок випинаються назовні. Лише саркофаг у 

дитячому пох. 648 цвинтаря РПБЦ був складений із фрагментів пірофілітових 

плит, що пов’язано з маленьким розміром тіла померлого (рис. 39, 1, 2). 

Зовнішні розміри кам’яних ящиків коливаються в межах 

2―2,2×0,7―0,88×0,84 м. У двох плитах дна зафіксовані наскрізні отвори 

(пох. 18 УН КПЛ, пох. 3 цвинтаря Видубицького монастиря), які могли, на 

думку В. Г. Івакіна, відводити рідину зі споруди [Івакін В. 2008, с. 123]. 

Додатковими елементами влаштування саркофагів стали керамічні (пох. 21 

(цегла) та пох. 23 (полив’яні плитки) у КПЛ) і дубовий (пох. 22 в КПЛ) 

підголівники. Крім перерахованих комплексів, пірофілітові саркофаги входять 

до складу складних поховальних споруд у цегляних гробницях (пох. 3 на 

некрополі КПЛ, пох. 3 цвинтаря Спасо-Преображенської подільської церкви). 

Єдиною знахідною металевої (латунної) раки, детально описаного в одній із 

публікацій С. А. Балакіна, є поховання Павла Конюскевича в КПЛ (пох. 4і) 

[Балакін 2007]. 

Поховання в саркофазі не є типовим явищем для поховальної практики 

Києва ХV―XVІІ ст. та свідчить про високий соціальний статус померлого 

[Гуревич 1989, с. 123]. У 6 з них лежали рештки декількох осіб. Усі вони 

тяжіють до ядра культової споруди ― 15 з 19 саркофагів розміщувалися в 

інтер’єрі храмів. Крім того, на померлих у пох. 18, 19 та 21 УН КПЛ простежені 

сліди парчевої тканини, гаптування та взуття, що ще раз підкреслює 

престижність здійснених поховань. На думку Г. Ю. Івакіна та С. А. Балакіна 

повторне використання саркофагів є даниною давньоруській традиції, яка 

поступово втрачала свій вплив [Ивакин 2005, с. 162]. 

Дерев’яні домовини як символ завершення життєвого циклу небіжчика, 

виконували роль нової домівки небіжчика [Брайловский 1885, с. 80―81]. Їхній 

тлін різного ступеню збереженості простежено у 983 (33%) випадках серед 

ґрунтових поховань (рис. 40, 4). Сліди трапецієподібної (різниця торцевих 
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стінок ― 5―25 см (в середньому ― 13 см)) в плані труни простежено у 

218 (46,5%) з 472 визначених форм, тобто представленість трапецієподібних та 

підпрямокутних ящиків майже однакова. Довжина домовин дорослих осіб сягає 

1,35―2,2 м (в середньому ― приблизно 1,8 м). Середня ширина 

підпрямокутних у плані трун складає 0,44 м. Розміри дитячих поховальних 

скринь становлять 0,40―1,1×0,18―0,25 м. Висоту залишків деревини домовин 

від 3 до 40 см вдалося простежити в 59 випадках. Серед основних порід дерев, 

призначених для їх виготовлення, перевагу надавали дубові, вербі та сосні 

[Пачовский 1903, с. 18; Федорук 2012, с. 688]. Сліди останньої в київських 

похованнях зафіксовані в пох. 27―32 могильника на Плоському, дубової ― у 

пох. 27 СН, пох. 64, 98, 192, 200, 216 цвинтаря РПБЦ, пох. 1, 2 некрополя 

Братського монастиря. За етнографічними даними, особливу увагу під час 

виготовлення домовин приділяли їх розмірам, які мали відповідати 

антропометричним параметрам мерця. Адже в разі використання надвеликого 

ящика в сім’ї могла померти ще одна особа, а затісного ― душа мерця могла не 

знайти вічного спокою [Добровольская 2004, с. 165]. Міри знімали «на око» або 

за допомогою нитки, мотузки, жердини, очеретини [Пачовский 1903, с. 18; 

Седакова 2004, с. 87, 206; Конобродська 2007, с. 129]. Слід зауважити, що 

вказана кількість комплексів з дерев’яними трунами відповідає даним, 

наведеним у польових звітах. З огляду на стислу фіксацію та аргресивні 

властивості ґрунту ми припускаємо їх значно більшу первинну представленість 

в могилах. 

Зіставлення довжини могильної ями та труни в окремих випадках 

продемонструвало розходження у 0,85―1,26 м (в середньому 0,35 м), ширини 

― у 0,05―1,05 м (в середньому 0,28 м) (рис. 40, 4). Тобто, параметри домовини 

могли бути набагато меншими від розмірів підготовленої могильної ями чи, 

навпаки, навіть торкатися стінок могильної ями. Усі труни в ямі розміщувалися 

вздовж довгих стінок, окрім пох. 297 на некрополі РПБЦ, де вона стояла по 

діагоналі, що вірогідно стало наслідком неправильного опущення. 
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Дощата домовина складається з ящика та віка. Останнє зафіксовано у 20 

комплексах. З ящиком віко могли з’єднувати за допомогою коротких залізних 

цвяхів, дерев’яних кілків або мотузок на рівні пліч та колін [Бардина 1990, 

с. 173]. Під час збирання домовин щонайменше в 190 випадках використано 

обмежену кількість залізних кованих цвяхів завдовжки 5―10 см. Їхнє точне 

розміщення встановлено лише в 52 комплексах. Однак, у більшості випадків 

кількість цвяхів складає 1―3 од., що значно звужує можливості реконструкції 

первинного вигляду домовин. За етнографічними даними, залізні цвяхи могли 

завадити померлому встати на Суд Божий, тому доцільним вважалося 

використання пазів, шипів (дерев’яних цвяхів) або стрічок лика [Панова 1989, 

с. 227, 232; Зеленин 1991, с. 347; Добровольская 2004, с. 165; Седакова 2004, 

с. 206]. Поховальні скрині без жодного металевого цвяху ще наприкінці ХІХ ст. 

широко використовувалися старообрядцями Ярославської губернії [Балова 

1898, с. 88]. Проте наявність цвяхів, щонайменше, у кожному п’ятому 

похованні, вказує на їх значне місце в київській ритуальній практиці.  

Конструкція домовин із вирубками відома на Київщині та Чернігівщині 

починаючи з Х―ХІ ст., а на білоруських землях ― з ХІІ―ХІІІ ст. [Сагайдак 

1988; Янишевский 2008, с. 15; Бердников 2009, с. 259]. Пази торцевих дощок 

простежені в пох. 34 могильника на Плоському. Довгі торцеві сторони скрині 

могли складатися з 1―2 дощок, дно ― з 1―3, віко ― з 1, 2, 4 (двоскатне) або 5 

(коробове). Фіксація деталей конструкції в київських поховання носить 

винятковий характер. Напр., у склепі 8 віко труни складалося з 5 дощок (3 

основних та 2 торцевих) [Харламов, спр. 1986/28, арк. 20]. Їх товщину вдалося 

зафіксувати під час розкопок цвинтаря на розі вул. Володимирської та 

Десятинної (4 см), УН КПЛ (5 см) [Гамченко, спр. 70, арк. 9зв.; Харламов, 

спр. 1982/34е, арк. 23, 24]. У козацьких похованнях другої половини ХVІІІ ст. 

біля с. Миколаївка (Дніпропетровська обл., Широківський р-н) товщина дощок 

становила 3―4 см, ширина ― 10―20 см [Ромашко 2008, с. 285―287]. 

В окремих випадках, вочевидь, домовини були оббиті тканиною. Про це 
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свідчать знахідки пласких у перетині невеликих цвяшків із напівсферичними 

шляпками (пох. 151, 247 ВН, пох. 171, 224 некрополя МЗМ, пох. 107 

могильника на вул. Юрківській, 3). Залізне окуття трун зазначене в 8 випадках. 

За етнографічними джерелами Слобожанщини, до ХІХ ст. труни здебільшого 

залишалися нефарбованими та, навіть, необтесаними [Сушко 2006, с. 150]. 

Більшість із поховальних скринь, що мають сліди прикрашання походить із 

цвинтарів МЗМ, вул. Юрківська, 3 та УН КПЛ. Загалом, їх незначна кількість 

вказує на шанобливе ставлення до померлого, та ймовірно, на його належність 

до міської верхівки. 

Унаслідок поганої збереженості деревини, основним джерелом для 

реконструкції первинного вигляду домовин є графічні пам’ятки та аналогії 

(рис. 6, 1―3). Труднощі визначення їх форм та конструкцій пов’язані з 

негативним впливом фізичних властивостей ґрунту на матеріал (часто труна 

фіксується лише у вигляді тонкого шару тліну), а також нечастою польовою 

фіксацією. Спроби реконструкцій середньовічних, складених за допомогою 

пазів, домовин були здійснені М. А. Сагайдаком (типи А, Б, В) та Т. Д. Пановою 

(підвид Б) (рис. 40, 2) [Сагайдак 1988; Панова 2004, с. 75, 76]. Попередньо, 

серед чотиригранних трун ХVІ―ХVІІІ ст. можна виокремити такі типи: 

підпрямокутний у плані ящик, складений із використанням пазів (104 од.); 

підпрямокутний у плані ящик, складений із використанням пазів та цвяхів 

(14 од.); трапецієподібний у плані ящик, з’єднаний за допомогою пазів (193 од.); 

трапецієподібний у плані ящик, з’єднаний за допомогою пазів та цвяхів (20 од.). 

На нашу думку, наведена статистика не є повною, оскільки, вірогідно, в 

більшості випадків дослідники не вважали за необхідне зазначати знахідку 

цвяхів або їх кількість. 

Оскільки сліди деревини простежено лише в третині поховань, то цілком 

можливим виглядає припущення про існування традиції поховання без трун. 

Така традиція в захороненні приписана шведським дипломатом початку 

ХVІІ ст. П. Петреєм де Ерлезундом бідним верствам [Петрей 1997, с. 455, 456]. 
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Це підтверджують дані давньоруських пам’яток Києва та етнографічні джерела: 

небіжчика в ямі могли покласти на підстилці із соломи та каменю чи з цеглою 

під головою [Словарь 2007, с. 366]. Не виключена також ймовірність поховання 

на дерев’яній платформі. 

Поховання здійснені в довбаних колодах, розколотих вздовж навпіл, 

відомі починаючи з дохристиянського часу. Ці конструкції асоціювалися з 

ритуальним транспортним засобом по воді до іншого світу (колода-дерево, що 

росте вниз до підземного царства) [Седакова 2004, с. 206; Семѐнова 2006, 

с. 127]. Серед київських поховальних пам’яток ХV―ХVІІ ст. відкрито 

щонайменше 21 комплекс з колодами: на території МЗМ (приблизно 2 пох.), СН 

(9 пох.), Спасо-Преображенської печерської церкви (6 пох.) та КПЛ (>4 пох.) 

(рис. 17). Найбільші пізні домовини, видовбані з цільних колод належали дітям. 

До унікальних знахідок меморіального комплексу належать таблички, 

що кріпилися зовні на віку домовини. На території Києва відомі лише 4 такі 

металеві платівки (ще одна знайдена на території УПБЦ із присвятою 

бурмістрові І. Сказці, але вона втратила первинний зв’язок із похованням) 

[Кравчук 1998, с. 85; Івакін та ін., спр. 1996/1, рис. 77]. Перша з них походить з 

пох. 28 УН КПЛ [Чумаченко 1999, с. 46, 48]. Поховання належало 

Ю. Г. Домбровській, кн. Гольшанській (†~1540) [Максимович 1840, с. 147]. 

Крім присвячуваного напису, пластину прикрашав родинний герб. Дві інші, 

виготовлені зі срібного сплаву, виявлені в могилі митрополита Петра Могили 

біля північної стіни собору ХІ ст. (рис. 40, 3). На першій із них (27,2×22,2 см) 

зображено фамільний герб, на іншій ― довга епітафія із зазначенням відзнак та 

набутків у відродженні православної церкви [Харламов, спр. 1982/34е, арк. 7, 8]. 

Завдяки збереженими табличкам можна дістати уявлення про характер та 

оформлення пам’ятних написів ХVІ―ХVІІ ст. 

Прості ґрунтові ями є основною поховальною спорудою Києва 

ХVІ―ХVІІІ ст. Їх загальна кількість складає понад 2873 од. Традиційною 

формою є прямокутна яма із заокругленими кутами (рис. 41, 1). Виняток 
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складають комплекси з трапецієподібними (30 випадків, переважно ВН та 

цвинтаря МЗМ, могильник на Плоському) або овальними (дитячі пох. 204 

некрополя МЗМ, пох. 26 могильника на Плоському) обрисами. Практично повна 

ідентичність заповнення могильних ям із культурними шарами, а також 

порушеність комплексів в умовах міської забудови, створили додаткові 

перепони у визначенні контурів та глибини впуску могил. На цвинтарях, що 

функціонували тривалий час (ВН, цвинтарі МЗМ, РПБЦ та ін.), різниця глибин 

могил варіюється в середньому до 1 м. 

Часткові або повні розміри ям встановлені у 632 (22%) випадках. 

Більшість з них зафіксована на цвинтарях РПБЦ та ЖТЦ, МЗМ та ВН. Ями 

дорослих похованих складають 1,4―3×0,3―1,3 м (в середньому 2,1×0,7 м). 

Середні розміри дитячих могил ― 1,1×0,5 м. Простежена глибина впуску 

коливається в межах 0,1―1,3 м. 

Оскільки орієнтація ям співпадає з вектором покладення померлого, вона 

висвітлена в підрозділі 3.1. Тому вказана на діаграмі орієнтація 66 комплексів 

стосується лише випадків виключно простежених плям поховань без кістяків в 

них (рис. 41, 1). 

До складних могильних ям можна віднести 7 комплексів ВН, де 

влаштовано окремі ями для трун (рис. 41, 2). Підбій для голови (38х28 см) 

померлого виявлений у пох. 169 цвинтаря МЗМ. Абсолютна більшість могил у 

простих ямах належить до одноактних комплексів. 

Матеріали із заповнення походять із 158 поховань (5,5%) 14 цвинтарів 

(32,5%), що, ймовірно, свідчить про недостатню увагу археологів до даного 

елементу поховальної споруди (рис. 41, 3). Серед предметів переважає 

будівельне сміття та кераміка Х―XVIII ст. Потрапляння першого в могилу 

пов’язане з численними руйнаціями та перебудовами культових споруд. Ще 

однією категорією є нумізматичні знахідки. Їхня поява як «відкупного» в 

заповнені могили, за етнографічними джерелами, могла бути пов’язана з 

натраплянням на більш раннє поховання та бажанням «не гнівити» небіжчика 
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[Бардина 1990, с. 174; Добровольская 2004а, с. 164; 2008, с. 161; Щегельський 

2013, с. 458]. До одиничних предметів у заповненні віднесено люльку (пох. 9 

цвинтаря Спасо-Преображенської печерської церкви), що могла належати 

померлому. 

Додаткові елементи могильної споруди. Роль подушок та підголівників 

у київських похованнях виконували як предмети прямого, так і непрямого 

функціонального призначення (Додаток А, табл. 8). За християнськими 

уявленнями, подушка мала бути заповнена сухим листям, травою, дерном, 

пачосами або кужелем [Беньковский 1896, с. 17; Гнатюк 1912, с. 215, 297; 

Виноградов 1923, с. 287; Седакова 1983, с. 255; Артюх 1994, с. 229; Поділля 

1994, с. 229; Ульяновська 1999, с. 337; Сінельніков 2009, с. 168]. Рослинні 

залишки в області шиї відмічені в пох. 59 некрополя РПБЦ та в склепі 2 СН. 

Фрагменти тканини (шовкова в склепі 9 УН КПЛ; батистова в склепі 6 МЗМ; 

пох. 480 некрополя РПБЦ) або повсті (склеп 1 СН) під головою померлих 

зафіксовано в 4 випадках (рис. 41, 4). Фіксація цих матеріалів у склепах, 

можливо, пов’язана з кращими умовами зберігання в порівнянні з простими 

ямами, або особливо шанобливим ставленням до заможних осіб, похованих у 

них. 

Звичай покладення кам’яних «підголівників» відомий з археологічних та 

писемних джерел. Серед останніх Л. А. Беляєв згадує старозаповітну розповідь 

про видіння сплячому на камені Якову янголів на сходинках (Бут. 28); 

«Лествицю» Іоанна Синаїта; «Афонський патерик або Життєопис святих на 

Святій Афонській Горі» [Беляев 2005, с. 172, 174; 2011а, с. 82; 2011б, с. 76, 83]. 

Ймовірно, ця давня традиція згодом набула спрощеного змісту, тобто виступила 

знаряддям змирення плоті, що не суперечить початковій ідеї духовного 

сходження та боротьби з власними гріхами [Энговатова 2005, с. 86]. Крім того, 

кам’яна подушка могла виконувати й утилітарну функцію ― підтримання голови 

та надання небіжчику природного вигляду [Мусин 2002, с. 47]. 

Поховання з підголівниками на території Київської Русі відомі з ХІ ст. 
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Однак, поширення вони набувають протягом ХІІ—ХІІІ ст. Базуючись на даних 

про 50 могил із 24 цвинтарів ХІ—ХІV ст., М. А. Макаров дійшов висновку, що 

кам’яні подушки підкреслювали аскетичний образ життя [Макаров 1981, с. 113]. 

У християнській поховальній практиці цей звичай проіснував аж до ХVІІ — 

середини ХVІІІ ст. [Энговатова 2005, с. 85]. 

Серед 62 поховань із «кам’яними» підголівниками вони репрезентовані 

цеглою (43), плінфою (10), або обома предметами одночасно (2). Зафіксовані 

параметри будівельних матеріалів дозволили визначити нижню дату комплексів 

із ними (Додаток А, табл. 9). Найбільша кількість могил із плінфою належить 

некрополю МЗМ (7), яка, ймовірно, походить із пошкоджених монголами 

Димитрівського або Михайлівського соборів. Крім того, в ролі подушок 

застосовані камінь (4), полив’яні плитки (2) та жорно (1). У пох. 53 цвинтаря 

РПБЦ під черепом небіжчика лежали цегла та камінь. Як уже згадувалося вище, 

дослідники пов’язують підголівники з чернечим обрядом поховання. Пам’ятки 

Києва не стали виключенням та продемонстрували переважання даного 

елементу на монастирських (33) в порівнянні з парафіяльними (25) цвинтарями 

(Додаток А, табл. 10). Частка поховань із «кам’яними» подушками найбільш 

значна на некрополях КПЛ (7%), Видубицького монастиря (5,6%), УПБЦ (4,3%) 

та могильнику на Плоському (3,6%). Водночас, безсумнівно, що в складних 

поховальних спорудах (склепи, саркофаги) вони трапляються вдвічі частіше 

(4,1%), аніж у простих ямах (1,9%). Частина могил із підголівниками належала 

особам високого соціального рангу (в 7 комплексах простежено залишки одягу 

(тканина, ґудзики, пояс)). Їхня представленість у дитячих похованнях слугує 

додатковою підставою для відкидання можливості їх трактування як суто 

ієрейського або чернечого детермінанта. 

Окремо варто відзначити блок з 10 могил із наявними камінням або 

цеглою в інших частинах поховальних комплексів (Додаток А, табл. 10). В 

основному вони репрезентовані плінфою біля стоп (6), що також є ознакою 

замирення плоті. 
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Традиція обгортання берестом у Києві бере свій початок із Х ст. У 

поховальному обряді відомі приклади обгортання ним тіла мерця, віка труни 

або саркофагу, видовбаної колоди. Такі випадки зафіксовані на СН, цвинтарях 

церкви Сави у Великому Новгороді, Спаської церкви в Старій Рязані, в 

Тобольську [Монгайт 1949, с. 102; Панова 2004, с. 69, 147; Балюнова 2010, 

с. 13]. Сліди бересту на кістяку виявлені в пох. 24 цвинтаря УПБЦ та пох. 36, 37, 

42 СН. Усі ці комплекси здійснені в період ХV―ХVІІ ст. 

Цегляні хрести на дні склепів 1, 12 та 15 цвинтаря УПБЦ могли 

слугувати додатковим підтвердженням прижиттєвого слідування померлого 

християнським цінностям та моралі (рис. 42). З функціонального погляду, вони 

виступали своєрідною платформою для домовини. Крім того, оскільки всі 

викладені хрести зафіксовані на одному парафіяльному цвинтарі, це може 

свідчити про спільність родинного коріння похованих. На це вказує і 

хронологічний проміжок їхнього зведення — ХVІІ ст. Гіпотезу поховання з 

ними виключно представників духівництва можна відкинути, оскільки один із 

комплексів (склеп 1) належав особі, яка за життя мала військове звання. 

Підставки для домовин у вигляді декількох цеглин зафіксовані в 

склепі 10 некрополя МЗМ (6 цеглин: по 3 в західній та східній частинах), 

склепі 2 ВН (3 поперечні ряди цегли), пох. 5 цвинтаря Стрітенської церкви (4 

цегли-підставки). У гробниці Гедеона Четвертинського в цегляну підставку в 

ногах був вкладений пісковик. 

Складні поховальні споруди (крипти, склепи, вимостки,  саркофаги) 

та оздоблені домовини належать до елітарного типу та складають 4,5% від 

загальної кількості пам’яток. Роль додаткових елементів виконують подушки, 

підставки або платформи для трун, берест. Перелічені риси влаштування 

поховальної споруди (переважно склепів) свідчать про приділення небіжчику 

особливої уваги, і тому, може вказувати на його важливе місце в суспільній 

структурі. 
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3.2. Особливості тілопокладення 

 

Кількість похованих у комплексі. Індивідуальні поховання є абсолютно 

домінуючою формою захоронення на київських кладовищах ХVІ―ХVІІІ ст., що 

повністю відповідає християнським канонам. 

Неодиночні поховання представлені парними, потрійним та колективним 

комплексами. Вони могли здійснюватися як одночасно, так і послідовно (напр., 

пох. 28 цвинтаря ЖТЦ). 

Одноактні парні поховання представлені 29 (1%) пам’ятками, у т. ч. 

трьома склепами (склеп 9 кладовища УПБЦ, склеп 13 УН КПЛ, склеп 7 ВН) та 

саркофагом (пох. 19 УН КПЛ) (рис. 43). Небіжчики лежать в спільній або 

окремих домовинах. Причиною подвійного поховання могла стати майже 

одночасна або з невеликим часовим інтервалом смерть обох осіб. Вікова 

категорія індивідів дозволила виокремити серед парних пам’яток поховання 

жінки (10) або чоловіка (2) з дитиною або підлітком, двох дітей (1) або дорослих 

осіб (16). Тіла перших могли лежали в двох позиціях: дитину клали між ногами 

матері (головою в одному або протилежних напрямках) або поруч із нею 

(головою в одному напрямку) (рис. 43, 1). Парні могили дорослих могли 

належати як одностатевим індивідам (напр., пох. 9 на вул. Воздвиженській, 43), 

так носіям протилежної статі, т. зв. «подружні» (напр., пох. 33 могильника на 

Плоському). Незалежно від статі та віку найбільш вірогідною версією спільного 

поховання вбачаються близькі кровні або сімейні зв’язки чоловіка—дружини чи 

матері―дитини. Однак, з огляду на брак результатів антропологічного аналізу, 

це твердження залишається гіпотетичним. 

Двоактні або підпоховання представлені: пох. 28, 96 та 97, 132 та 147 

цвинтаря ЖТЦ; пох. 185 та 188 некрополя РПБЦ; склепом 7 УН КПЛ 

(рис. 43, 1). Ці явища ставали наслідком відсутності надмогильного знаку 

(пагорбу), системи точного обліку поховань на цвинтарі або, можливо, 

навмисного підпоховання. Зважаючи на трудомісткість земляних робіт та 
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обмеженість території кладовища, гробокопачі, аби не копати нову яму, могли 

змістити кістки попереднього небіжчика та здійснити заплановане поховання. 

Потрійне поховання кінця ХVІІ―ХVІІІ ст. репрезентоване пох. 12 на 

вул. Воздвиженській, 45―47. Подібний комплекс з трьома небіжчиками, один із 

яких ― дитина, називають «парною сім’єю» [Смирнов 1990, с. 71]. 

Колективне поховання чотирьох осіб відкрите на ВН (пох. 16). Кістяки 

дорослих осіб лежали попарно у два яруси. Аналогічний випадок середини ― 

другої половини ХVІІ ст. зафіксований на Андріївському узвозі, 1. 

Орієнтація померлого за православною традицією мала відповідати 

прозахідному сектору. Це пов’язано з віруванням в очікування на Страшний 

Суд, сподіванням на Воскресіння та готовність померлого зустріти друге 

пришестя Христа під час одного зі сходів сонця [Булгаков 1913, с. 1359; 

Требник 1996, с. 543; Жемчужников, дис. 248, арк. 41]. Я. Є. Боровський 

підкреслює, що згадане уявлення збігається з язичницьким — народженням 

(схід) та згоранням (захід) світила [Боровський 1992, с. 151, 152]. 

У визначенні орієнтації культових споруд та небіжчиків для уникнення 

помилок використано географічний напрям. Визначена орієнтація померлих, 

розподіляється так: поховані в простих ямах ― 1787 (дві третини від усіх 

простих ям), у саркофагах — 6, на вимостках — 10, у склепах та криптах — 35 

(орієнтація комплексів без виявлених кістяків розглянута в підрозділі 3.1). 

Загалом враховано орієнтацію 1838 померлих (рис. 43, 2). Найбільша з них 

група (97,2%) належить небіжчикам у простих ямах. Чимала частка 

невизначеної орієнтації пов’язана з неповною фіксацією пам’яток під час 

розкопок або поверхового нагляду за проведенням земляних робіт. 

Орієнтація померлих здебільшого належить до західного сектору 

(1646 пох. (89,6%)). Кожен із монастирських та парафіяльних могильників 

мають домінуючу орієнтацію, яка збігається з основною віссю культової 

споруди (Додаток А, табл. 6). У середньому, частка таких померлих становить 

дві третини від загальної кількості на цвинтарі. Це є свідченням того, що 
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основним формуючим ядром некрополів виступав храм або головний собор у 

монастирських комплексах (з давньоруського часу закладення храмів 

відбувалося за точкою сходу сонця, в основному ― на північний схід 

т. зв. «літній схід») [Раппопорт 1974, с. 43, 44, 47; Подосинов 1995, с. 88]. Ще 

одним чинником впливу на орієнтацію, найімовірніше, є співвіднесення з 

точкою сходу сонця на момент здійснення поховання. Оскільки протягом року в 

русі небесного світила відбувалося відхилення, на давньоруських та пізніших 

могильниках простежені суттєві варіації, пов’язані із сезонними коливаннями. 

Крім того, на вектор могли вплинути етнічна або релігійна належність 

померлих, особливості планіграфії цвинтаря. 

Кількість кістяків, що лежали головою в південному напрямку становить 

164 од. (9%). Така ситуація відома на інших могильниках ХVІІІ ст. (Посер та 

Єгошихінському цвинтарі в Пермі) та могла вказувати на «нечистих» 

покійників [Лычагина 2003, с. 161; Сушко 2006, с. 104]. Східному вектору 

відповідають 20 індивідів (1%). Аналогічні випадки в похованнях ХVІІІ ст. 

зафіксовані в Батурині, Великі Дмитровичі. Винятковий характер носять 

небіжчики орієнтовані на північ — 8 випадків (0,4%). 

Очікуваною стала відповідність більшості похованих у присадибних 

комплексах західному вектору (14 з 32 пох.), тобто загальноправославній 

традиції. Для 51 небіжчика в могильнику на Плоському варіації орієнтації 

представлені аж 9 (!) групами. Хоча західний сектор репрезентований великим 

блоком (38), значну долю складають також східний (9), південний (3) та 

північний (1). Порушення в традиційній орієнтації може підтверджувати 

«позаміський» характер могильника. Коливання орієнтації поховань, здійснених 

у інтер’єрах діючих храмів (напр., пох. 7―10 СН, пох. 51, 56, 77, 80―85 

некрополь МЗМ), пов’язані, насамперед, з активним використанням 

сакрального простору. Зіставлення орієнтації померлих монастирських та 

церковних цвинтарів не продемонструвало яскравих відмінностей. 

Отже, основними чинниками, що впливали на орієнтацію небіжчиків 



126 

 

 

стали вісь головної культової споруди, точка сходу сонця, внутрішня 

планіграфія цвинтаря та релігійне навантаження. Водночас, простежена 

плаваюча орієнтація, свідчить про брак усталеної та чіткої схеми формування 

цвинтарів (внаслідок обмеженості відведених ділянок), а також тривале 

функціонування могильників. 

Положення тіла похованого. Після смерті небіжчику закривали очі, 

кінцівки зв’язували мотузкою (шнуром) або огортали полотном. Звільняли їх, 

аби померлий отримав можливість ходити та діяти в потойбічному світі, перед 

виносом тіла, після покладення в труну чи перед похованням [Украинцы 2000, 

с. 324; Захарченко 2004, с. 73]. Підтвердженням побутування цієї практики 

стали залишки узорчастої стрічки в області рук у саркофазі 22 УН КПЛ та 

шовкової мотузки на нижніх кінцівках у пох. 21 кладовища печерської Спасо-

Преображенської церкви. Метою цих ритуальних операцій було укріплення 

межі «життя―смерть» та запобігання «дієздатності покійника» [Ульяновська 

1999, с. 337; Сушко 2006, с. 51]. З іншого боку, існувала природна необхідність 

фіксації положення тіла перед посмертним задубінням з огляду на обмеженість 

простору всередині домовини. 

Переважна більшість кістяків лежала випростано на спині зі складеними 

(схрещеними) на грудній клітці (животі) верхніми кінцівками та паралельними 

(зведеними) стопами. У деяких випадках спостерігається відступ від цих догм. 

Нахили тулуба простежені на ВН (вліво (2) або вправо (3)) та цвинтарі РПБЦ 

(пох. 611 тулуб схилений вліво). Єдиний випадок розміщення кістяка на 

правому боці простежено в пох. 17 на вул. Волоській, 16, де небіжчик лежав на 

дні ями ХVII―XVIII ст., що, безсумнівно, вказує на його належність до числа 

«неофіційних» могил. 

Верхні кінцівки. Звичай хрестоподібного покладення рук відомий із 

візантійської статті «О фрязех и прочих латинех» (ХІ ст.), опису поховання 

Феодосія Печерського (†1074) та послання Нікіфора (1103–1121) [Кучкин 1967, 

с. 291]. Даний елемент обряду зосереджує в собі декілька семантичних значень: 
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віру в розіп’ятого Христа, тлінність людського тіла та очікування на Божий суд 

[Требник 1996, с. 543]. У кисті на знак християнської віри померлого могли 

вкладати свічку, ікону, дозвільну грамоту або хрест із воску чи дерева, однак 

обмеженість археологічних джерел залишає відкритим дане питання 

[Терещенко 1848, с. 88; Беньковский 1896, с. 16; Зеленин 1991, с. 345, 348; 

Энциклопедия 1997, с. 463; Борисенко 2000, с. 173; Козяр 2000, с. 63; Прокопьев 

2007, с. 55; Ткаченко 2009, с. 264]. Статистику положення обох верхніх кінцівок 

753 кістяків зі 26 некрополів Києва наведено в Додатку А (табл. 11, 12). 

Найбільший відсоток належить розміщенню обох рук на животі (268 випадків 

— 35,5%) або грудній клітці (125 випадків —16,6%) та їхніми комбінаціями 

(97 — 12,9%). Домінування у двох третинах комплексів таких положень 

опосередковано підтверджує побутування ритуалу зв’язування кінцівок. 

В області тазових кісток розміщені кінцівки 81 кістяка (10,8%). Випадків 

покладення однієї (38 пох. — 5%) або обох (10 пох. — 1,3%) рук вдовж тіла ― 

48. Це положення кінцівок є типовим для представників католицької віри та 

викликало осуд із боку руської церкви. Єдиним винятком із серії зображень 

Радзивіллівського літопису є мініатюра похорону Олега Святославовича (†977), 

руки якого витягнуті вздовж стегон [Кучкин 1967, с. 292]. Загалом простежено 

42 варіацій у покладенні рук, з яких 30 ― найбільш численні. В окремих 

випадках вдалося зафіксувати розташування правої руки вище (над) лівою, що 

імовірно засвідчує бажання живих надати мерцю можливість охреститися після 

воскресіння. 

Необхідно враховувати можливі зміни положення кінцівок у процесі 

скелетації тіл, але загалом, ймовірно, наведена статистика відображає 

пропорційність їх первинного положення. На це вказує переважання їхніх 

канонічних розміщень. Водночас представлені варіації є не випадковим, а 

скоріше повсякденним явищем. Напр., Т. Д. Панова також реєструє чималу 

кількість відхилень в положенні рук на пам’ятках ХІ―ХVІ ст. [Панова 2004, 

с. 57]. У публікації Ю. М. Ситого на основі аналізу матеріалів Чернігова 
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ХІ―ХІІІ ст. та Батурина ХVІІ―ХVІІІ ст. зазначено, що на монастирських 

цвинтарях спостерігається тенденція до суворішого дотримання традиційних 

догматів, аніж на парафіяльних [Ситий 2011]. Але дані київських кладовищ, де 

руки складені (схрещені) на животі (на монастирських ― 54 (32,1%), на 

церковних ―167 (40,6%)), на грудній клітці (на монастирських ― 47 (28%), на 

церковних ― 53 (13%)) або поєднують обидві позиції (на монастирських ― 

22 (13,1%), на церковних ― 43 (11,5%)) не підтверджують її. Крім того, фактів 

більш сумлінного слідування офіційним канонам протягом ХVІІ―ХVІІІ ст., у 

порівнянні з більш раннім часом, також не знайдено, адже в області грудної 

клітки або живота було покладено кінцівки лише 62,6% похованих.  

Постанова московського церковного собору 1678 р. мала перетворити 

хрестоподібне складання рук на обов’язкове до виконання [Кучкин 1967, с. 294]. 

Варто зазначити, що перераховані відхилення не суперечать загальному 

уявленню про віру в Христа та воскресіння після смерті. Тому, вірогідно, 

стандартизація положення рук померлого припадає на кінець ХVІІІ―ХІХ ст. і 

збігається з процесом створення офіційних міських цвинтарів. 

Нижні кінцівки небіжчика, очевидно, огортали полотном, перкалем або 

білими ганчірками [Беньковский 1896, с. 16; Виноградов 1923, с. 277; Требник 

1996, с. 719; Козяр 2000, с. 63; Сушко 2006, с. 114]. Зведені стопи зафіксовані у 

141 померлих (23%), паралельні ― у 479 (77%). В 17 випадках (2,7%) обидві 

нижні кінцівки лежать у нетиповій позиції: зібгані вправо ― 3, вліво ― 2 або 

назовні ― 9, стоять колінами догори ― 1. Ще у двох кістяків одна з кінцівок 

була зібгана в коліні та лежала під іншою. У пох. 578 некрополя РПБЦ 

гомілкові кістки були схрещені (!). 

Вірогідно, зв’язування кінцівок дітей та підлітків часто могло мати більш 

вільний характер або було зовсім відсутнє, оскільки серед зазначених випадків 

їм належить 6. Це підтверджують і етнографічні джерела другої половини ХVІІІ 

― початку ХІХ ст.: дитину до року пеленали з головою (до грудей туго, а ноги з 

вільно), а тіло дорослого фіксувалося на рівні плечей, колін та іноді — гомілок 
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[Погорелов 2011, с. 134]. Слід наголосити, що особливості в положенні однієї 

(19) або обох (17) кінцівок складають значний відсоток (1,2%). Не виключено, 

що частина з них могла бути зумовлена посмертними змінами тіла або вільною 

фіксацією нижніх кінцівок. У саркофазі 21 УН КПЛ стопи чоловіка 

розміщувалися біля колін, що може свідчити про використання ритуалу 

четвертування [Івакін 2003, с. 93]. 

Отже, у положенні тіла померлого простежується цілеспрямоване 

поєднання утилітарних та символічних дій. А загальноприйняте твердження про 

«стандартний християнський обряд поховання» є коректним лише частково. 

Регулярність таких відхилень та гнучкість християнських поховальних канонів 

вказують на відсутність жорсткого контролю за точним виконанням обряду. 

 

3.3. Поховальний інвентар 

 

Поховальний інвентар пам’яток ХVІ―ХVІІІ ст. вкрай обмежений у 

репрезентативному та кількісному аспектах (Додаток А, табл. 12). Це 

обумовлено двома причинами. Перша в них полягає в особливостях догм 

християнського поховання, що відкидали необхідність супроводу небіжчика 

матеріальними предметами, як одного з проявів язичництва. Винятком ставали 

символи віросповідання та відзнаки померлого. Інша ― пов’язана з тлінністю 

матеріалів виготовлення самих предметів, які могли не зберегтися на момент 

проведення археологічних досліджень. Загальна представленість посмертного 

інвентарю складає 5% в простих могилах та 29,3% в цегляних гробницях. 

Предмети особистого благочестя поруч із небіжчиком у комплексі були 

покликані підкреслити його приналежність до християнського віросповідання. 

Хрести-енколпіони виявлені в склепах 7 та 9 цвинтаря УПБЦ, у пох. 36 

та 42 УН КПЛ, пох. 209 цвинтаря МЗМ (рис. 44, 1). Виріб зі склепу 9 

Л. В. Пекарська та В. Г. Пуцко відносять до початку ХІІІ ст., а Г. Ю. Івакін ― до 

ХV―ХVІ ст. [Пекарська 1989, с. 93; Івакін 1996, с. 237]. На думку 



130 

 

 

Г. А. Пескової, він належить до зразків індивідуального мистецтва, однак за 

іконографічними особливостями ― близький до енколпіону з фондів 

Національного музею історії України (№ В-978) [Корзухина 2003, с. 230]. Ще 

один унікальний золотий енколпіон відкритий в могилі намісника КПЛ Антонія 

(†1669). Його прямі аналогії поки що не відомі, можливо, цей предмет також є 

зразком авторської роботи. 

У пох. 209 некрополя МЗМ розчищено енколпіон у вигляді литого 

латинського хреста зі срібного сплаву. На верхній балці лицевої сторони 

нанесено зиґзаґ із шестикінцевим лотаринзьким хрестом на пагорбі. На 

перехресті ― серце. Предмет, виконаний у техніці чеканки, має функцію 

зберігання мощів та, ймовірно, належить до західної гілки християнської 

церкви. 

Металеві натільні хрести є найчисельнішою категорією знахідок у 

київських могилах XVІ―XVІІІ ст. Вони виявлені у 87 похованнях в простих 

ямах (3,05%), 7 склепах та комплексах із вимосткою (7,6%), а також кам’яному 

саркофазі. Вони розчищені як в області шиї, грудної клітки, так і на кістках тазу. 

Третина з тих, що походить із простих могил (27), належали особам дитячого 

віку. Особливістю некрополя РПБЦ стала висока концентрація таких комплексів 

навпроти західного фасаду (пох. 574, 577, 586, 591, 603) та південної нави 

(пох. 625―627, 629, 635, 637) храму. У трьох могилах виявлено по 2 натільні 

хрести: пох. 1, 469 цвинтаря РПБЦ, пох. 4 на вул. Воздвиженська, 43. 

Колекція натільних хрестів із київських поховань репрезентована 

порівняно нечисленною серією у 53 екз.: 48 цілих та 5 фрагментованих. Вони 

відлиті як в однобічних (21 екз.), так і двобічних формах (23 екз.). З мідно-

бронзового сплаву виготовлено 42 екз., зі срібного — 11 екз., із золота — лише 

1 екз. (склеп 8 ВН). На деяких зразках відмічені сліди емалі (3 екз.) та позолоти 

(2 екз.). Хрест із пох. 18 цвинтаря УПБЦ є результатом кустарного виробництва. 

До окремого зразка металопластики ХVІ―ХVІІ ст. можна віднести хрест із 

зображенням великомученика Микити, що походить із кладовища ЖТЦ 
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(пох. 118). Єдиний кістяний предмет відкритий у пох. 340 некрополя МЗМ. 

Головними критеріями, покладеними в основу запропонованого нами 

виокремлення типів та підтипів, є найбільш сталі ознаки натільних хрестів ― 

форма середохрестя та завершення лопатей. Крім того, враховано загальний 

вигляд балок, додаткові елементи декору кутів середохрестя, силует предметів 

та їхні іконографічні особливості. Переваги використання такого 

конструктивного підходу в роботі з натільними хрестами вже були висвітлені 

А. К. Жизневським, Д. Є. Пежемським, Є. П. Винокуровою та В. І. Молодіним 

[Жизневский 1888; Винокурова 1993; 1999; Пежемский 2003; 2005; Молодин 

2007]. Отже, нами виділено 9 основних типів та низку підтипів натільних 

хрестів (Додаток В, рис. 45). 

Оскільки на сторінках Требника 1646 р. прямих вказівок про вдягання 

хрестів на мерця не міститься, ступінь обов’язковості їх використання 

залишається невідомим. Відсутність хрестів в абсолютній більшості поховань 

може бути пояснена низкою причин: чимала частина населення могла не носити 

їх в буденному житті, або під час проведення ритуалу захоронення близькі 

небіжчика не відчували потреби в зовнішніх атрибутах. Крім того, зважаючи на 

високу вартість ремісничих виробів, хрести могли зніматися із шиї померлого 

безпосередньо перед похороном або передаватися в спадок. Ще одним 

варіантом могли бути дерев’яні або шкіряні вироби, які зруйнувалися в ході 

археологізації. Ймовірно, встановити достеменну причину описаного явища 

допоможе подальше вивчення писемних пам’яток та етнографічних даних. 

Натільні іконки в кількості 6 екз. належать до числа рідкісних знахідок. 

Прямокутна бронзова іконка із зображенням Старозавітної Трійці походить із 

пох. 250 некрополя МЗМ (рис. 44, 2). Аналогічний предмет другої половини 

ХV ст. зберігається в Загорському історико-культурному заповіднику 

[Николаева 1968, рис. 67]. Інша металева (срібний сплав) іконка із зображенням 

Богородиці знайдена в пох. 507 некрополя РПБЦ. Двобічний прямокутний 

кістяний образок із зображеннями Богоматері та св. Миколи в частково 
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збереженому срібному кіоті походить зі склепу 11 цвинтаря УПБЦ (рис. 44, 2). 

Найближчими аналогіями до неї є дві мідні іконки Миколая ХV ― початку 

ХVІ ст. з Великого Новгорода та дерев’яна іконка св. Миколая середини ХVІ ст. 

з майстерні Троїце-Сергієвого монастиря [Николаева 1968, № 63; Декоративно-

прикладное 1996, с. 382, 383]. На думку авторів звіту, наскрізний отвір для 

ланцюжка (шнурка) у предметі вказує на його вдягання без окладу та свідчить 

про давнє походження [Гупало и др., спр. 1979/16в, арк. 26]. Ще 2 двобічні 

іконки відкриті в склепі 1 цвинтаря УПБЦ. На чільній поверхні одного з них 

зображено Богородицю з неволям, а на тильній — Богоматір Тихвінську 

(рис. 44, 2). На іншому образку представлено розп’яття з пристоячими, а на 

звороті ― Трійцю новозавітну. Схожа іконка розчищена в пох. 92 ВН. 

Сліди вінчика, що покладався на чоло небіжчика, простежено на 

УН КПЛ (склеп 9), могильнику на вул. Юрківській, 3 (склеп 1) та цвинтарі 

Золотоустівської церкви (пох. 26). 

Відмітні знаки духівництва відповідають місцю (статусу) особи в 

церковній ієрархії. Усі вони також належать до унікальних предметів у 

київських похованнях. 

Наперсні хрести на шнурку або ланцюжку священики носили поверх 

ряси чи фелоні. Їх вдалося зафіксувати в криптах (пох. 2в СН (разом із 

ланцюжком), пох. 1 цвинтаря МЗМ), склепах (склеп 6 УН КПЛ (разом із 

ланцюжком); склеп 1 Видубицького некрополя) та ґрунтових похованнях 

(пох. 30, 235 некрополя МЗМ; пох. 23 цвинтаря РПБЦ; пох. 47 УН КПЛ) 

(рис. 46, 1, 3). Вони представлені дерев’яними (породу деревини авторами не 

вказано), кипарисовими в металевій оздобі та металевим зразками 

ХVІІ―ХVІІІ ст. У похованнях митрополитів Рафаїла (Заборовського) та 

Самуїла (Миславського) лежало по 2 кипарисові хрестики. Наперсні хрести 

входять до числа високомайстерних творів різьбярського мистецтва та 

підкреслюють високий духовний сан своїх власників. 

Панагії являють собою невеликі образи Богоматері, що є знаком 
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архієрейського достоїнства та носяться на грудях. Вони зафіксовані в склепах 

СН (№ 1 та 2є) та УН КПЛ (№ 6). Однак, нині збереглася світлина лише однієї з 

них, що належала митрополиту Зосимі (Валкевичу) (рис. 46, 3). На її лицьовій 

стороні розміщене рельєфне зображеннями Богоматері з немовлям на троні зі 

свв. Феодосієм та Антонієм, а на зворотній ― розп’яття з пристоячими. 

Чотки складаються зі шнурків та намистин або вузликів, призначених 

для відліку прочитаних молитов. На руських землях їх часто називали 

«лествицями» (від слов. lěstvica) або «лестовками» (від «лҌства») [Попова 2011]. 

О. О. Седакова вважає, що вони прийшли на зміну давнім ремінним 

«древолазним» плетінням та символізували духовне сходження та порятунок 

душі [Седакова 2004, с. 54, 55]. Традиція покладення їх до рук померлого 

набула поширення з ХV ст. [Словарь 2007, с. 366]. У київських пам’ятках чотки 

знайдені в 4 комплексах: пох. 1 (розсип намистин на тазових кістках) некрополя 

РПБЦ; пох. 24 СН; склеп 2 кладовища УПБЦ (10 дерев’яних та 43 скляних 

намистин); у пох. 36 (намісник КПЛ Антоній, †1669) УН КПЛ (68 бурштинових 

намистин). 

Згадка про покладення вервиць у руки померлому міститься в заповіті 

митрополита-схимника КПЛ Філофея Лещинського 1727 р. [Кагамлик 2003, 

с. 202―205]. За етнографічними джерелами середини XIX ― XX ст., у 

південно-західному регіоні України та на Житомирщині їх клали не лише в 

чернечі могили, але й старообрядницькі [Захарченко 2004, с. 12; Сінельніков 

2009, с. 168]. Проаналізовані нами дані все ж вказують на приналежність 

небіжчиків до стану духівництва. 

Залишки Євангелія вдалося зафіксувати в 3 київських склепах. Перше з 

них виявлено на грудях померлого в склепі 10 цвинтаря УПБЦ (рис. 46, 2). На 

відміну від повністю зотлілого паперу, доволі добре збереглася шкіряна 

палітурка на дерев’яній основі з 2 мідними візерунчастими застібками. Уся 

поверхня та корінець обкладинки вкриті рослинним орнаментом. Із зовнішнього 

боку вона прикрашена конгревним тисненням та малюнком у центрі. На лицевій 
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стороні читається напис: «Gaude Virgo mater Christea auerm consepiste (?) 

Gabriello Ungio. Ave que de cruce suscepisti ulnis Jesum» (ймовірний переклад: 

«Радій, Діво, мати Христова, прислухайся до (?) Габріеля Унгіо. Слава тій, хто з 

хреста прийняла до обіймів Ісуса») [Івакін В. 2011, с. 115]. Згадка імені італійця 

Габріеля Унгіо (?) є невипадковою, адже на території Подолу з ХVІ до середини 

ХVІІ ст. проживали представники української, німецької, чеської, молдавської, 

угорської, литовської, а також італійської націй [Климовський 2002, с. 43; 

Попельницька 2003, с. 93]. Описаний зовнішній вигляд книги відповідає 

типовому оформленню Євангелія. Ще 2 випадки наявності священних книг 

відмічено в склепі 2 СН (Самуїл Миславський, †1799) та в склепі 6 середини 

ХІХ ст. некрополя МЗМ. Традиція вкладання до рук ієрея молитовника 

походить із часів Олександра Кіпрського (середина VІ ст.) та знаходить 

продовження в грецькій традиції [Красносельцев 1889, с. 203]. Відповідно до 

нього обличчя мерця вкривали духом, на грудях розміщували хрест, а в правій 

руці — Євангеліє [Никольский, дис. 1399, арк. 241]. Можливо, у його основі 

лежить обряд, вчинений над померлим апостолом Варнавою, який заповідав 

св. Маркові покласти поруч із ним у труну Євангеліє від Матфея [Булгаков 

1913, с. 1290]. За Требником 1646 р., священнослужителів мали ховати окремо 

від мирян на престижному місці, зокрема, поблизу та довкола вівтаря — місця 

їхнього прижиттєвого служіння [Требник 1996, с. 542]. Ділянка, відведена під 

гробницю 10 у трансепті південної нави між східним та центральним стовпами 

УПБЦ, відповідає вимогам требника та підтверджує духовний сан померлого. 

Дане поховання ієрея, цілком можливо, віднести до середини — кінця ХVІІ ст. 

Інші відмітні знаки духівництва репрезентовані ручними хрестами, 

веригами, хрестом на поясі та іконою. Ручний хрест Петра Конюскевича в 

оздобленні з білого металу та витою ручкою лежав біля нижніх кінцівок 

небіжчика [Балакін 2007, с. 12]. Два дерев’яні 6-ти кінцеві ручні хрести відкриті 

в могилі Ієрофея Малицького (†1799) та в склепі 6 кладовища УПБЦ. Вірогідно, 

ще одним атрибутом духовного сану можна вважати свинцевий хрест, 
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знайдений біля попереку небіжчика в пох. 58 некрополя МЗМ. Однак, 

аналогічних практик поки що не зафіксовано. 

До знарядь чернечих подвигів належать ручні та ножні вериги (кайдани), 

які є одним із проявів релігійного фанатизму, самокатування. У писемних 

джерелах вони згадуються як лежачі «на труні» (напр., на надгробку патріарха 

Нікона у Воскресенському монастирі в м. Істра РФ). Про них також йдеться в 

Московському літописному зводі в розповіді про смерть митрополита Філіпа І 

(1473) [Шокарев 2003, с. 167]. На території Києва залізні вериги з двома 

хрестами, які обвивали верхні кінцівки небіжчика зафіксовані в пох. 5 цвинтаря 

Стрітенської церкви (рис. 22, 1; 45, 1) [Козловський та ін., спр. 2006—2007/179, 

арк. 10]. Доказом продовження подібної традиції є поховання із залізними 

веригами вагою майже 1 пуд (16,4 кг) парафіянина РПБЦ ― юродивого Івана 

Босого (†1849) на Щекавицькому цвинтарі [Коваль, с. 4]. Під голову померлого 

було покладено камінь. Зазвичай ці пута знімали перед смертю, зокрема, у 

випадку з московським юродивим Іоанном Московським (†1589) та ченцем 

Йосифом Волоцьким (†1515). 

Ритуальний інвентар включає в себе нумізматичні пам’ятки, фрагменти 

та цілі форми керамічного і скляного посуду. 

Монети, що супроводжували померлого достеменно зафіксовані у 

17 (0,57%) поховальних комплексах, у т. ч. у 3 склепах та пірофілітовому 

саркофазі. На цвинтарях поховання з монетами розподіляються рівномірно: 

монастирські ― 8 пох., парафіяльні ― 9 пох. Переважають одиничні 

екземпляри (12 пох.), однак, в окремих випадках вона становила від 5 (пох. 65 

могильника на вул. Юрківській, 3) до 16 (склеп 1 некрополя МЗМ) екз. Монети 

з 13 могил були атрибутовані. Їхнє розміщення зафіксоване як поруч із 

кістяком, так і в заповненні (див. підрозділ 3.1). Цікавою особливістю пам’яток 

із декількома монетами є їх знаходження в області попереку або тазових кісток 

померлого (пох. 65 некрополя на вул. Юрківській, 3 (5 мідних монет часів Анни 

Іоанівни, 1730―1740 рр.), пох. 62 ВН (14 монет часів Петра І)). В 
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етнографічних даних відомі факти про вкладання дрібних монет у хустку під 

пояс або в кишеню [Котляревский 1868, с. 210; Соболев 1913, с. 94; Поділля 

1994, с. 229; Козяр 2000, с. 63]. Напр., у Лубенському повіті Полтавської 

губернії праворуч від померлого чіпляли хустку з 1―2 коп. і промовляли: «на 

тобі серебро, а мені кидай усе своє добро» [Червяк 1927, с. 149; Бережнова 2007, 

с. 269]. «Обол мертвих» також могли покласти за пазуху, як, вірогідно, у пох. 25 

цвинтаря ЖТЦ, або в ноги ― як у пох. 167 ВН [Пачовский 1903, с. 19]. У 

пох. 260 цвинтаря МЗМ (7 досить стертих солідів-боратинок 1660-х рр.) вони 

лежали стопками (2 групи по одній монеті, та 2 ― по дві та три) на віці труни. 

Ймовірно вони були покладені близькими [Івакін та ін., спр. 1998/92, арк. 256]. 

Біля нижньої кінцівки дитини в пох. 38 знаходилася кругла посріблена пластина 

(0,5 г), яка могла імітувати монету. Таким чином, кількість, розміщення та 

номінали «оболу мертвих», використані під час поховального ритуалу 

ХVІ―ХVІІІ ст. мають варіативний характер. 

Загалом звичай вкладання грошей як ідеї переходу, має декілька 

символічних тлумачень. Серед них основними є «відкупний» померлого за 

місце на цвинтарі або душі від гріхів за вхід до раю, «перевізні» старцю-

човникарю через вогняну річку, що відділяє від раю та своєрідна пожертва 

Богові [Беньковский 1896, с. 26, 27; Балова 1898, с. 88; Гнатюк 1912, с. 206; 

Булгаков 1913, с 1294; Боровський 1994, с. 104; Юдин 1999, с. 176; Стоянова 

2008, с. 146; Дагаев, дис. 1682, арк. 334]. Подібне трактування «оплати» 

пов’язане з розумінням домовини, як тимчасового житла, та необхідністю 

влаштування душі померлого на іншому місці. Найбільш вірогідною версією, на 

нашу думку, видається трактування монети-плати св. Петру за вхід до раю 

[Потин 1971, с. 49, 58; Берга 1988, с. 56]. Незважаючи на нехристиянське 

походження та осуд боку духівництва, звичай кидати грошові знаки під час 

похорону не суперечив основним нормам християнства та побутував в обряді 

похорону аж до сьогодні. На цьому тлі, особливо цікавим, є поєднання двох 

сакральних символів в одному комплексі — натільного хреста та монети в 



137 

 

 

дитячому пох. 167 ВН, а також у похованнях митрополитів Гедеона 

(Четвертинського) та Самуїла (Миславського). Слід нагадати, що незважаючи 

на точність датування окремих нумізматичних знахідок, вони вказують лише 

нижню дату. 

Посуд, на думку Т. Д. Панової, є однією з найбільш стійких складників 

міського поховального обряду [Панова 2004, с. 100, 156]. У християнських 

могилах він зустрічається з Х ст. В 13 київських ґрунтових похованнях 

посудини представлені скляними (цілі ― 4 екз., фрагменти ―  5 екз.) та 

керамічними (цілі ― 6 екз., фрагменти ―  2 екз.) формами. Їх розміщували біля 

голови, верхніх або нижніх кінцівок небіжчика. Більшість із них знайдена на 

цвинтарі РПБЦ — 13 екз. 

Вірогідно частина з виявлених у могилах посудин належала до 

т. зв. «єлейниць» або «сльозниць», тобто чашечок, що залучалися церковними 

служителями під час здійснення таїнства соборування. У Європі вони відомі за 

матеріалами римських катакомб ще з ІV ст. У київських похованнях сльозниці 

представлені розвалами скляних кубків середини ― другої половини ХІІ ст. на 

території СН та на вул. Вел. Житомирській, 2 [Івакін 2015, с. 66]. Низка 

подібних посудин були виявлені на історичних некрополях РФ: Мойсеївського 

(ХVІІ — початок ХVІІІ ст.), Данилового (друга половина ХVІ ― ХVІІІ ст.) та 

Вознесенського (ХІV—ХVІІІ ст.) монастирів, храмів Спаса на Бору (ХІV—

ХVІІІ ст.) та святих Жон-Мироносиць у Москві; могильнику Нефедове (ХІV—

ХVІ ст.); Спаської церкви в Іркутську; Троїце-Сергієвої лаври (ХІV—ХVІІІ ст.) 

та у Зарядді [Шокарев 2000, с. 23; 2003, с. 154; 2012; Чернов 2008, с. 158; 

Бердников 2009, с. 258]. Тобто, єлейниці зафіксовані не лише на монастирських, 

але, як і в Києві, на парафіяльних цвинтарях. Протягом ХV—ХVІ ст. найбільш 

широко були розповсюджені керамічні вироби з жовтою, зеленою та 

коричневою поливами, призначені для освячених олії та води. Починаючи з 

ХVІ ст., поруч із ними використовували металеві, скляні та дерев’яні ємкості, а 

з ХVІІІ ст. — і порцелянові. Про тогочасну різноманітність форм сльозниць 
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свідчать результати розкопок Мойсеївського монастиря, де серед 65 знайдених 

зразків представлені чарки, бокали, флакони, аптечні банки, вази. У 

«Відповідях» (1390—1405) митрополита Кипріана ігумену Афанасію 

повідомляється, що після омивання та вдягання померлого священика або 

мирянина, їхнє тіло необхідно покласти в домовину та хрестоподібно полити 

олією з вином на знак завершення земних подвигів. Перед закриванням труни 

служитель церкви мав поставити посудину із залишками єлею в ногах 

[Памятники 1908, с. 245]. Тобто флакон міг розміщуватися як у похованнях 

пересічних осіб, так і священицьких. Іноді посудини ставили й у головах 

покійника, напр., у могилах царя Івана Грозного та царевича Івана Івановича 

[Шокарев 2003, с. 154]. Після обряду соборування ці ємкості вважалися 

непридатними для подальшого використання в побуті, вірогідно, саме тому 

частину з них залишали в похованнях разом із померлим [Воробьѐв-Исаев 2008, 

с. 195]. Іноді в одну могилу ставили по 2—3 посудини такого типу [Жук 2008, 

с. 187]. Цікавою знахідкою некрополя РПБЦ стала «конусоподібна 

орнаментована вазочка з чорної глини» поруч із фрагментами скла в пох. 503. 

Не виключено, що роль сльозниць могли виконувати не лише цілі форми 

посуду, але й їхні фрагменти. Процедура розливання єлею на тіло слугував 

засобом ототожнення смерті благочестивого християнина з духмяним фіміамом, 

що згас для землі, але не для неба [Настольная 1983, с. 484]. У рукописі 

Требника Київської Духовної Академії даний обряд для мирян був замінений на 

спалювання попелу з кадильниці [Барилович, дис. 349, арк. 135, 136]. 

У похованні дорослої особи (пох. 52) некрополя МЗМ між ліктем лівої 

руки та тулубом виявлені фрагменти шкарлупи яйця. Шкарлупа також 

розчищена в могилах давньоруського часу на цвинтарях МЗМ та РПБЦ. 

Традиція покладення яйця в труну,  за етнографічними джерелами, відома на 

території Закарпаття (Скільський район) та Архангелогородської губернії 

(Тотемський повіт) [Русский 2001, с. 671; Конобродська 2007, с. 184]. 

Семантичне значення цих дій полягало в прагненні «нагодувати» померлого. 
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Побутовий інвентар представлений одиничними знахідками. Усі вони, 

за винятком ножа з пох. 11 могильника на розі вул. Володимирської та 

Десятинної, розчищені на території парафіяльних комплексів. Сильно 

кородований залізний ніж лежав на крилах тазу кістяка у пох. 62 ВН. Його 

присутність може віддзеркалювати важливе значення предмету в земному житті 

померлого, хоча й суперечить загальнохристиянській традиції [Жук 2008, 

с. 187]. На одному з похованих у колективній могилі 16 цього ж цвинтаря на 

рівні поперекового хребта між скелетами на дні поховальної ями зафіксовано 

масивний залізний ключ [Івакін 2009а, с. 121]. Ще в 8 похованнях лежали 

металеві предмети, первинне призначення яких визначити не вдалося. 

Отже, значно менша представленість супровідних предметів у простих 

ямах, найімовірніше, вказує на нижчий соціальний рівень мерців або на 

суворіше дотримання християнських догм священиком, адже покладення речей 

у могилу, за винятком ритуальних, вважалося язичницьким пережитком. Не 

виключено, що брак поховального інвентарю частково пояснюється 

використаним нестійких до природного впливу (дерево, шкіра, тканина) 

матеріалів, а не особливостями ритуально-обрядової сторони. Зокрема, 

припускаємо наявність у похованнях дерев’яних та шкіряних натільних хрестів, 

дерев’яних посудин-сльозниць, які могли не зберегтися. 

 

3.4. Вбрання та прикраси 

 

Вбрання репрезентоване залишками тканини або гаптування, поясів, 

елементами головних уборів та взуття, застібками та ґудзиками. Тканина та 

шкіра поховального одягу або його окремих предметів зберігаються вкрай 

погано, тому особливу цінність набуває їхня вичерпна фіксація та опис під час 

польових робіт. 

Померлого вдягали в заздалегідь шитий, святковий (парадний, 

весільний) або повсякденний одяг, а також могли обгорнути в саван (біла 
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полотняна сорочка «на смерть», що не мала ґудзиків або вузлів і зав’язувалася 

за допомогою стрічки) [Кміт 1915, с. 162; Зеленин 1991, с. 345; Козяр 2000, 

с. 63; Кремлѐва 2001, с. 75; Русский 2001, с. 670; Захарченко 2004, с. 75; 

Барилович, дис. 349, арк. 32]. «Смертний» одяг міг мати й інший вигляд. 

Зокрема, жінок старовірів Житомирщини вдягали у довгий підперезаний 

сарафан, а чоловіків ― у підперезані штани та сорочки [Сінельніков 2009, 

с. 168]. Голову останнім не вкривали, але в домовину могли покрасти шапку. 

Жінкам пов’язували хустку або очіпок (напр., пох. 515 некрополя РПБЦ) 

[Поділля 1994, с. 229; Козяр 2000, с. 63; Русские 2005, с. 521]. 

Зі 136 простих ґрунтових комплексів зі слідами вбрання або його 

елементів ― у 16 з них вони зафіксовані з натільними хрестами, 9 ― разом із 

прикрасами, 7 ― з кам’яною подушкою, 2 ― з наперсними хрестами. Серед 36 

поховань із залишками вбрання в склепах та на вимостках натільні хрести 

містяться у 5 комплексах, а відзнаки духівництва ― у 6. Усе це демонструє 

чималий відсоток співпадінь наявності інвентарю та прикрас у похованнях із 

залишками вбрання, що підтверджує належність небіжчиків до вищих верств 

населення міста. 

Шовкову тканину простежено в 5 ґрунтових могилах та 7 склепах, 

атласну ― в склепі 6 УН КПЛ (рис. 48,1, 2). У решті випадків (32) у простих 

могилах та склепах (12) визначити її вид не вдалося. Сліди гаптування 

відзначені у 10 простих могилах (0,3%) та у 4 склепах і на вимостках (3,6%). 

Нашивки на одяг відмічені в склепах 3 та 9 цвинтаря УПБЦ. 

За етнографічними даними, використання шкіряного ременю в одязі 

померлого мали уникати, оскільки він «довго горітиме у вогні чистилища» 

[Украинцы 2000, с. 323]. Але Д. К. Зеленін зазначає, що хрест та пояс на 

покійному обов’язковий [Зеленин 1991, с. 347]. Отримані археологічні 

матеріали Києва підтверджують побутування ременю в поховальному обряді. 

Так, фрагменти шкіри або пряжки від нього розчищені у 12 ґрунтових могилах 

та 3 цегляних гробницях. 
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Предмети для застібання одягу в ґрунтових похованнях представлені 

гапликами та петельками (15), ґудзиками (59), застібками (4) та заклепками (1); 

у склепах ― гапликами та петельками (4), ґудзиками (10) та застібками (3) 

(рис. 49,1; 50). У 4 комплексах гачки розчищені поруч із ґудзиками, що 

засвідчує факт їх одночасного застосування в одязі. Гаплики, як і петельки до 

них, виготовлені з мідно-бронзового сплаву. З одного боку, вони завершувалися 

двома петельками, за допомогою яких пришивалися до одягу, а з іншого ― 

великою петлею або гачком. Їх середня довжина складає 1,5 см. 

Кількість ґудзиків вказана в 53 поховальних пам’ятках (рис. 48, 3), ще в 

16 ― вона залишається невідомою 16 могилах визначити точну кількість 

відкритих ґудзиків не вдалося. Брак металевих застібок в абсолютній більшості 

поховань вказує на широке використання простого «смертного» одягу, що 

зав’язувався тасьмою або суворими нитками, а також на ймовірну високу 

тогочасну ціну застібок [Энциклопедия 1997, с. 459]. Не виключено і 

використання савану в обряді похорону (рис. 6, 5). Встановлення точної 

кількості ґудзиків у комплексах є важливим завданням, оскільки воно може 

відповідати визначеному числу на окремих видах одягу [Нелюбов 2007, с. 22]. 

Напр., один з них, знайдений біля шийного відділу хребта (напр., пох. 136 

цвинтаря РПБЦ), ймовірно, запинав комір одежі. 

В деяких випадках збережені фрагменти вбрання дозволили визначити 

соціальну належність небіжчиків. Зокрема, елементи військової форми одягу 

відзначені в склепах 8, 9 та пох. 91 ВН, склепі 6 некрополя МЗМ, пох. 70 

цвинтаря на вул. Юрківській, 3, склепі 1 кладовища УПБЦ (рис. 49, 2). Деталі 

ієрейського та архієрейського вбрання (дух, параман, митра, саккос, палиця 

та ін.) простежені в склепі 1 та крипті 2 СН, склепі 6 УПБЦ, склепі 6 УН КПЛ, 

склепі 1 Видубицького цвинтаря; пох. 107 некрополя МЗМ; пох. 35 та 39 

УН КПЛ. Митра Рафаїла Заборовського (†1747) була відреставрована та нині 

зберігається в колекції Софійського заповідника (рис. 49, 3) [Назар 2008]. 

Сліди золотої парчі в районі шийного відділу та шкіряного поясу на 
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тулубі простежено в пох. 4 цвинтаря РПБЦ. Дорога тканина на комірі була 

популярною серед шляхти, українського дворянства та вищої козацької 

старшини. Нею прикрашали як чоловічий, так і жіночий одяг. Прикладом 

унікальних елементів останнього є збережені в пох. 123 РПБЦ стрічка із 

золотою ниткою на черепі, а також ґудзики та шитво на викоті. Можна 

припустити, що залишки головного убору свідчать про заможний та одружений 

статуси померлої. У пох. 546 некрополя РПБЦ небіжчик був вкритий тканиною 

з нашитим по краях срібним мереживом, окутаний шовковими тканинами, 

китицями, бахромою та брунатним оксамитом. Цей комплекс надає уявлення 

про святкове вбрання заможного мешканця Верхнього міста. На особливу увагу 

заслуговує вбрання померлих, зафіксоване в склепі 9 УН КПЛ (шовковий одяг 

та шапочка з вуаллю), пох. 21 некрополю печерської Спасо-Преображенської 

церкви (довгий жупан підперезаний поясом, шапка з хутром лисиці) (рис. 51, 1). 

Взуття у вигляді залишків шкіри зафіксоване у 26 ґрунтових могилах 

(рис. 48, 1,2; 51, 1). Матеріалом для виготовлення устілок могли слугувати 

тканина, берест (пох. 602 цвинтаря РПБЦ) або шкіра (пох. 35 некрополь МЗМ). 

На ноги небіжчика взували черевики, чоботи, постоли, полотняні чи суконні 

капці. Часто їх обгортали білим перкалем [Беньковский 1896, с. 16; Пачовский 

1903, с. 16; Виноградов 1923, с. 277; Козяр 2000, с. 63; Сушко 2006, с. 114]. 

Чоботи не мали містити підківок, але археологічні дані свідчать про їхню 

наявність на взутті (склеп 7 та пох. 31 некрополя УПБЦ, пох. 35 некрополя 

МЗМ, склеп 7 УН КПЛ, пох. 17 цвинтаря печерської Спасо-Преображенської 

церкви, поховання Покровської старокиївської церкви та ін.). Фрагменти шкіри 

в області стоп можуть вказувати на спеціальне поховальне взуття («калігви»), 

яке виготовлялося з одного шматка шкіри. У нижніх прошарках суспільства 

покійників взували не завжди, і, можливо, не лише через високу вартість, але й 

щоб перешкодити їх поверненню до світу живих [Словарь 2007, с. 365]. 

Прикраси репрезентовані такими категоріями: кільця та персні, 

намистини, сережки, підвіски, мідний медальйон та шкіряний плетений браслет 
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(рис. 47, 4). Вони відкриті у 32 простих ямах (1,07%) та 3 склепах на 

монастирських (4) та парафіяльних (4) цвинтарях. Усі знайдені речі належать до 

рідкісних. Серед них варто відзначити позолочену на парчевій стрічці, 

інкрустовану гранатом, сережку та шкіряну підвіску, вишиту бісером (склеп 9 

та 10 УН КПЛ відповідно), позолочену каблучку (склеп 4 ВН). У 8 випадках у 

ґрунтових похованнях (пох. 1, 469, 513, 561, 613, 614, 624 цвинтаря РПБЦ; 

пох. 39 ВН) в одному комплексі з прикрасами виявлено металеві натільні 

хрести. Ймовірно, це вказує на приналежність померлих до числа заможних 

парафіян. Ще одним підтвердженням прикрас, як важливого соціального 

ідентифікатора, є розміщення половини могил із ними на сакрально значущих 

ділянках: навпроти апсид (8), в інтер’єрі (5) або біля західного фасаду (4) храмів. 

Намисто ХVІ ст., що складалося зі 184 пронизок (пастові — 153 екз., 

геширові — 8 екз., скляні — 3 екз., бурштинові — 1 екз.; виготовлені із 

гірського кришталю — 6 екз., гагату — 7 екз.), знайдено в пох. 39 могильника 

на вул. Юрківській, 3 [Журухина 2007, с. 295—297]. Реміснича техніка 

предмету, на думку О. Ю. Журухіної, вказує на його приналежність до школи 

місцевих майстрів. У пох. 65 даного могильника відкрито також наперсток із 

жовтого металу. Ще два намиста знайдені в жіночому пох. 400 та дитячому 

пох. 613 (33 пронизок) цвинтаря РПБЦ. Каблучки представлені литими та 

крученими екземплярами, персні — щитковими та інкрустованими (рис. 47, 3). 

Визначити призначення металевої прикраси з пох. 5 кладовища 

Золотоустівської церкви не вдалося. У двох комплексах (пох. 532 цвинтаря 

РПБЦ та пох. 70 могильника на вул. Юрківській, 3) відкрито нагородні знаки, 

що вказують на військове звання померлих (рис. 47, 2). 

Враховуючи незначну кількість прикрас у могилах, а також їхню більшу 

представленість у цегляних склепах, можна припустити приналежність 

померлих до заможних прошарків мешканців міста. Каблучку мали вдягати на 

заміжню жінку, аби на суді вона могла продемонструвати відповідний статус 

[Пачовский 1903, с. 17]. Молодим особам та дітям вдягали кільце з воску 
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[Червяк 1927, с. 148]. Намисто зазвичай не вкладали в труну, оскільки на 

іншому світі нитка могла розірватися та зашкодити всій родині [Седакова 1983, 

с. 255]. Обмеженість металевих прикрас може бути пов’язана з уявленням про 

завдавання ними шкоди небіжчику на іншому світі [Бардина 1990, с. 169]. 

Отже, фрагменти тканини та елементи дорогого одягу, залишки взуття та 

прикраси в похованнях ХVІ―ХVІІІ ст. є одними із соціальних маркерів не лише 

церковних ієрархів, але і представників міського патриціату. 

 

3.5. Надмогильні елементи 

 

Наприкінці ХVІ ст. кияни, за згадкою М. Груневерга, використовували 

«червоні мармурові» (пірофілітові?) плити підлоги Софійського собору як 

надгробки [Груневег 1981, с. 209]. Останні належать до зовнішньої 

мнемологічної складової некрологічної структури. Серед них можна 

виокремити: надмогильні скульптурні пам’ятки та плити. У фондах 

Національного Києво-Печерського заповідника зберігається приблизно сотня 

цілих та фрагментованих плит з епітафіями ХVІ―ХVІІІ ст. [Балакін 2000, с. 78]. 

У результаті багаторічних досліджень до наукового обігу введено щонайменше 

72 епітафії надгробків 1470―1797 рр. [Описание 1831, с. 329, 330, 336―339, 

344―346, 351, 352; Максимович 1840, с. 130―141, 147―156; 1994, с. 235, 236; 

Мухин 1893, с. 161; Сенгалевич 1930, с. 72, 74; Проценко 1994, с. 34; 1995а, 

с. 94―97; Болховітінов 1995, с. 377―383, 389―392; Чумаченко 1999, с. 68; 

Сіткарьова 2000, с. 128―132, 136, 154; 2005б, с. 198―200; Ивакин 2007, с. 118, 

119]. Найбільша їх кількість (51) походить із УН КПЛ, оскільки з кінця ХІ ст. 

він став місцем поховання церковної та світської феодальної верхівки. До 

наших днів завдяки вже згаданій праці А. Кальнофойського «Тератургіма» 

дійшли тексти 31 з них [Кальнофойский 2013]. Інший масив цих пам’яток був 

відкритий в 1962―1963 та 1997―2000 рр. [Холостенко 1976, с. 162; Балакін 

2000]. З огляду на історичну інформативність потужна база епітафій є об’єктом 
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окремих наукових досліджень у лінгвістичному, палеографічному, 

морфологічному та демографічному аспектах. У роботі ми наводимо виключно 

пам’ятки, що є складовими археологічно досліджених поховань. До них належать 

лише 8 надгробків. Втрата первинного зв’язку з могилою зумовлена, з одного боку, 

безперервним функціонуванням некрополів, а з іншого ― численними руйнаціями 

та перебудовами храмового та довкола храмового просторів. 

На українських землях надмогильні плити з епітафіями відомі з кінця 

ХV ст. Залучені в роботі плити виготовлені з пірофіліту (пох. 521 некрополя 

МЗМ; пох. 37 та 39 некрополя УН КПЛ; пох. 1 цвинтаря церкви Феодосія 

Печерського) та пісковику (пох. 42 некрополя УН КПЛ) [Харламов 1993, с. 144; 

Харламов, спр. 1986/28, арк. 18]. Один з надгробків цвинтаря МЗМ, як і писемні 

джерела, засвідчує випадок повернення на Батьківщину тіла, загиблого у війні 

воїна [Козюба 2011, с. 52, 53]. 

Унікальним зразком майстерного різьблення та складного за формою 

надгробку є пам’ятка над похованням ген.-губ. С. І. Сукіна (†1740). Автори 

розкопок віднесли матеріал його виготовлення до житомирського мармуру 

[Івакін 2008г, с. 21]. На жаль, надгробок дійшов до нашого часу в зруйнованому 

стані (рис. 51, 2). Його розміри на момент розкопок склали 1,8×0,7×0,25 м. Бічні 

площини багато прикрашені різьбленням барокового стилю та пам’ятним 

написом на західному торці. Барельєф був розписаний червоною, синьою та 

зеленою фарбами. 

Єдиним відомим зразком скульптурного портретного надгробку став 

пам’ятник кн. К. Острозькому (рис. 52). Він знаходився в УН КПЛ аж до вибуху 

собору 3 листопада 1941 р. та був неодноразово згаданий мандрівниками 

Нового часу (Е. Лясота, П. Алепський, І. Лук’янов) та сучасними дослідниками 

[Ульяновский 1992, с. 11; Сіткарьова 2000, с. 163; Грицак 2004, с. 149; Бендюк 

2011, с. 134, 135; Журнал, спр. 3, арк. 7, 8]. Скульптурне зображення князя в 

образі лицаря було вирізьблене з волинського порфіру. Аналогічні пам’ятки 

прикрашають гробницю королеви Анни (1596) і Христофора Шидловецького 
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(початок ХVІ ст.) в Опатові, Сигізмунда І Старого (1548) та Сигізмунда-Августа 

(1552) у Кракові [Яремич 1900, с. 383, 384; Надгробие 1911; Бардина 1990, 

с. 174; Сушко 2006, с. 104]. 

Усі згадані надгробні пам’ятки належать особам з привілейованих станів. 

Могильний пагорб мав прикрашати дерев’яний хрест у ногах померлого, аби 

після пробудження він міг помолитись [Настольная 1983, с. 492; Украинцы 

2000, с. 325]. Хрест символізував тіло, покладене в землю, та душу, що 

знаходиться в небі. Але оскільки верхній шар київських цвинтарів руйнувався 

впродовж тривалого часу, дане припущенням залишається гіпотетичним. 

Здійснений аналіз поховального обряду засвідчив цілеспрямоване 

поєднання практичних та семантичних дій із небіжчиком. Визначено його 

основні риси: індивідуальні прозахідні поховання на спині зі складеними 

(схрещеними) верхніми кінцівками в області грудної клітки (живота) та 

паралельними (зведеними) стопами. Безсумнівно, що поховані в цегляних 

гробницях, саркофагах, на вимостках та в трунах із додатковим оздобленням, 

зважаючи на нечисленність та нетиповість споруд належать до церковної або 

світської верхівки. Посмертний інвентар, виявлений у 5,6% поховань (у простих 

ямах ― 5%, у склепах ― 29,3%) та репрезентований переважно натільними 

хрестами. 

Отже, поховальна практика належить не лише до символічних та 

регламентованих церквою, але й повторювальних та встановлених традицією 

дій. В обряді ХVІ―ХVІІІ ст. вдалося виокремити стійкі характеристики 

комплексів та відступи від канонів, які фактично розмивали стереотипні 

ритуальні дії схвалені християнською церквою. Простежені відхилення від 

усталених догм проявилися у варіативності поховальних споруд та їх 

додаткових елементів, орієнтації та положенні кінцівок, а також у 

неіндивідуальних формах поховання, супровідному інвентарі, планіграфії 

некрополів. Всі вони поступово втрачали силу та остаточно нівелювалися вже у 

ХІХ ст. 
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РОЗДІЛ 4 

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕКРОПОЛІВ ТА СОЦІО-ІСТОРИЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕРЛИХ 

 

 

 

4.1. Види могильників 

 

За формальними ознаками підпорядкування цвинтарі Києва поділяються 

на парафіяльні (понад 1599 од. ― 53,1%), монастирські (понад 932 од. ― 31%), 

міські (понад 43 од. ― 1,4%) кладовища й могильники, поблизу яких культових 

споруд не зафіксовані (понад 112 од. ― 3,7%), а також скудельниці. Окремі 

групу складають поховання на садибах (32 од. ― 1,1%) та Вознесенському 

некрополі (291 од. ― 9,7%). Роль міських кладовищ до другої половини 

ХVІІІ ст. виконували цвинтарі обителей та храмів. 

Монастирські та парафіяльні некрополі. Монастирські кладовища 

вважалися найбільш престижними. На їх території, крім ченців, ховали 

представників духівництва, князів та світських осіб. Їх формування відбувалося 

за родовим, сімейним або ктиторським принципом. Усипальні в обителях 

починають з’являються ще в ХІІ ст. Для здійснення неіндивідуальних 

різночасових поховань духовної або світської верхівки використовуються 

складні одно- та двокамерні цегляні гробниці ― крипти. Щонайменше 7 із цих 

унікальних споруд відомі в Києві з кінця ХV ст. Вони були призначені для 

захоронення від 4 до 15 осіб. Чоловічі поховання УН КПЛ (пох. 33―39, 41, 42) 

сконцентровані навпроти апсид Успенського собору, що, ймовірно, свідчить про 

поховання на даній ділянці братії монастиря. Для чернечих обителей 

характерним є відведення декількох спеціальних ділянок для поховань (напр., 

КПЛ, СН, Братський Богоявленський, Видубицький та Вознесенський 

монастирі). 
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Розміщення кладовища поблизу храму було пов’язане з розумінням 

останнього як сакрального центру, адже після смерті християни прагнули 

залишатися під протекцією святих та мучеників [Барилович, дис. 349, арк. 50]. 

Так, прилеглі до культових споруд ділянки австрійським дипломатом 

С. Герберштейном названі «священною територією». Престижність місця 

поховання визначалася віддаленістю від вівтаря, могили святого або його 

реліквій. Це пов’язано з релігійним вченням про те, що близькість до культової 

споруди мала вплинути на заступництво та порятунок душі в день Страшного 

Суду [Словарь 2007, с. 368; Яковенко 2012, с. 106]. Тому поховання багатьох 

некрополів тяжіють саме до апсидної частини церкви (РПБЦ, МЗМ, УН КПЛ, 

печерська Спасо-Преображенська церква). Неабияке значення в цьому процесі 

відігравало стале проведення поминальних служб за померлими. 

Підтвердженням важливості розміщення могили саме на освяченому місці є 

надані жителям міста писемні дозволи на прохання перепоховати тіло на ділянці 

поблизу церкви [Об отправлении, арк. 57]. Немовлят мали розміщувати у 

вівтарній частині за амвоном та кліросами до західного входу [Булгаков 1913, 

с. 1333]. 

З огляду на семантику вівтарного простору до XII ст. захоронення в цій 

частині храму невідомі на території Русі. Пізніше, за інформацією Требника 

1646 р., поховання дорослих осіб у вівтарних частинах або між амвоном та 

вівтарем також були заборонені. Тому відкриті під час розкопок могили у 

вівтарях віднесені до виняткових (представники духівництва ?), більшість із 

яких локалізовані в дияконниках та навах. Підставою для отримання дозволу 

мирянином бути похованим у стінах храму могла бути його будівельна, 

просвітницька або ктиторська діяльність [Терещенко 1848, с. 82]. У структурі 

членіння сакрального простору східна частина церкви сприймалася як осідок 

Христа та втілення християнського космосу, а протилежна їй західна — земних 

сенсів буття [Івакін 2003, с. 101; Шокарев 2003, с. 169]. Віддзеркаленням такого 

розуміння сходу є тілопокладення небіжчиків обличчям на схід та східна 
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орієнтація вівтарів. У цій системі уявлень нартекс та західна частина споруди, 

також сприймалися місцями престижного поховання (пох. 51, 52 цвинтаря 

МЗМ, пох. 16―22, 26, 27 УН КПЛ, склепи 9, 10, пох. 14 ВН). Вірогідно, 

близькістю до нього можна пояснити й поховання біля входу в Михайлівський 

Золотоверхий собор (пох. 44―50) та печерську Спасо-Преображенську церкву 

(пох. 78, 79). Г. Ю. Івакін та В. К. Козюба припускають, що пам’ятки поперек 

(ззовні або всередині) центрального порталу храмів, на надгробки яких 

наступали парафіяни під час потрапляння всередину, могли бути символом 

аскези померлих, самоприниження [Троицкий 1994, с. 21; Івакін 2003, с. 101; 

Ивакин 2007, с. 116; Козюба 2011, с. 52]. Як приклад такої поведінки вони 

наводять заповіт візантійського імператора Костянтина Великого із проханням 

поховати себе біля порогу зведеного ним храму св. Апостолів. 

Світоглядне відображення півдня, як середовища порятунку, втілене в 

присвяті саме південних нав у головних соборах (Софійський собор, 

Успенський собор КПЛ) заступнику душ померлих ― архангелу Михаїлу 

[Києво-Печерська 2006, с. 411]. Однак, простежити більш щільне розміщення 

тут могил, в порівнянні з іншими частинами храму не вдалося внаслідок 

обмеженості археологічних джерел. Втім, наведені плани некрополів УПБЦ, 

СН, МЗМ, УН КПЛ, печерської Спасо-Преображенської церкви демонструють 

розташування поховань практично в усіх частинах собору (рис. 7; 10; 24; 29; 

34). Могили поблизу парафіяльних церков зосереджуються навпроти західного, 

північного та південного фасадів. 

Семантика місця захоронення тісно пов’язана із сакральним. Так, 

покладення «грішного тіла» близько до храму, посилювало надію на 

заступництво та порятунок душі в день Страшного Суду [Яковенко 2012, 

с. 106]. Саме тому на всіх перелічених цвинтарях спостерігається спільна 

особливість ― з віддаленням могил від культової споруди їх щільність спадає. 

Натомість довкола храму поховання йдуть дуже щільно, багатократно 

порушуючи одне одного. 
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Міські цвинтарі. Офіційні міські цвинтарі Російської імперії, що 

територіально не пов’язані з міськими храмами, були запроваджені в останній 

третині ХVІІІ ст. Увагу імператриці Катерини ІІ на необхідність їх створення в 

Києві звернув ген.-майор М. І. Шипов. Він помітив, що під час епідемії пошесті 

1770―1771 рр. могили парафіян поблизу жител весною та восени розмивалися 

атмосферними опадами, що призводило до поширення хвороб та інфекцій. 

Особливо небезпечною внаслідок частих розливів Дніпра була ситуація на 

Подолі. Ген.-губ. міста Ф. М. Воєйків підтримав ініціативу М. І. Шипова та 

розпорядився 31 грудня 1771 р. відвести відповідні ділянки на височинах Києва, 

а також побудувати на них цвинтарні церкви, у яких би здійснювався 

похоронно-поминальний ритуал [Орловский 1897, с. 453, 454]. Зокрема, для 

жителів Старого міста надали вільні землі за львівською брамою поблизу 

Лук’янівки, для мешканців Подолу ― гору Щекавицю, а для міщан Печерська 

та форштадту ― узвишшя Саперного поля. Уже в травні наступного року 

згадані кладовища окопали глибокими ровами, огородили тином. Територію 

розділили алеями на квартали, ділянки та лінії. Могили мали викопуватися 

відповідно до ліній, у послідовному порядку: одна за іншою (розміри ям: 

3×1½×3 арш. (2,1×1×2,1 м)) [Булгаков 1913, с. 1337]. Водночас закриті 

парафіяльні кладовища в містах мали залишатися підпорядкованими церкві, 

утримуватися їх старостами та мирянами в задовільному стані, огороджуватися 

та засаджуватися деревами по периметру. 

Присадибні поховання. Розміщення могил в межах садиби є 

відгомоном язичницьких традицій (за Требником 1646 р. ― «татарського»). 

Вони втілювали в собі ідею зв’язку живих та мертвих різних поколінь. На думку 

О. Ковальчука, такі поховання слугували своєрідною противагою державі та 

підтриманням ідеї роду [Ковальчук 2002, с. 196]. На жаль, писемні джерела 

практично не відтворюють інформацію про цей тип пам’яток. Одним із них є 

напр., нотатки шведського дипломата ХVІІ ст. П. де Ерлезунда про те, що 

заможні кияни будують у власних садибах цегляні склепи. Найімовірніше, 
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спорудження гробниць у власному дворі бере свій початок від польського 

панування на українських землях [Голубев 1898, с. 254]. Такі пам’ятки 

були відкриті у 1873 р. на вул. Банковій. 

За твердженням Л. А. Проценко, у садибах ховали здебільшого 

незаможних мешканців Києва, хоча знайдені склепи заперечують це 

твердження [Проценко 1968, с. 124]. Причинами здійснення поховань у 

приватних дворах, крім власне бажання помираючого, могла була відмова 

парафіяльного священика виконати християнський чин захоронення або 

самовільне бажання приховати тіло близької особи під час хвилі епідемії. 

Родинні кладовища Києва припинили своє існування в першій половині 

ХІХ ст. Практично всі вони були зруйновані під час перепланувань 

вулиць, площ та садиб. 

Скудельниці або «убогі дома» ставали місцем поховання бідних 

(черні), мандрівників, самогубців, померлих від пошестей,  іновірців, а 

також засуджених до смертної кари, але сповіданих злочинців. Їх 

розміщували за межами міста у вигляді ями з дерев’яною спорудою 

(будиночком) над нею [Івакін В. 2008; Жемчужников, дис. 248, арк. 45]. 

Тіла померлих скидали в загальну могилу оголеними. Згодом, іноді, 

навіть, через півроку, їх могли вдягати (огортати в саван ) та вкладати в 

труни або після панахиди просто засипати землею [Снегирѐв 1826, с. 239, 

240]. Ці церемонії відбувалися три рази на рік. Крім того, загальні могили 

могли використовувати у разі заповнення парафіяльних цвинтарів або 

голоду [Козюренок 1995, с. 117, 118]. Хоча скудельниці відомі з 1230  р. 

(Смоленськ), археологічних підтверджень для ХVІ―ХVІІІ  ст. цьому ще 

не виявлено. Водночас писемні джерела згадують про них. Так напр., 

єпископ Дмитрій Туптало заповідав поховати себе в одному з таких 

«убогих домів». Останні використовувалися до спеціального наказу про їх 

заборону в 1771 р. 
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4.2. Характеристика некрополів 

 

Фізичні параметри цвинтарів. Завдяки проведеним масштабним 

розкопкам в окремих випадках вдалося визначити межі та площу цвинтарів. 

Територія поховального поля МЗМ окреслена В. К. Козюбою [Козюба 2011, 

с. 61, 62]. Крайньою північною лінією дослідник називає фасад Варваринського 

корпусу (пох. 502, 503), західною лінією ― фасад Михайлівського корпусу 

(пох. 491―501), східною ― фундаменти архієрейського будинку 

(пох. 459―461), а південною ― ділянка у 60―65 м від південного фасаду храму 

ХVІІІ ст. (пох. 369―371, 445). За підрахунками автора, загальні розміри 

монастирського некрополя разом із внутрішнім простором собору, становили 

110х70 м (приблизно 0,77 га). Використавши умовний показник щільності 

могил у 0,35 на 1 м
2
, дослідник вирахував можливу кількість похованих на 

цвинтарі у 2700 осіб.  

Щільність могил на некрополі старокиївської церкви Іоанна 

Золотоустого сягає 0,38 на 1 м². Визначити його межі не вдалося. Показник 

щільності цвинтаря РПБЦ на кожній із ділянок становить: навпроти східного 

фасаду ― 0,2 на 1 м
2
, західного фасаду — 0,52, південного фасаду — 0,68. З 

врхуванням площі храму та цвинтаря довкола нього (95×70 м ― 6650 м
2
) та 

середнього коефіцієнта щільності (0,35 м
2
), можна припустити що загальна 

кількість могил складала щонайменше 2330 одиниць. Контури ям, що 

порушують одна одну зафіксовано в 36 випадках (в 6 з них одна могила 

порушила дві, ще в трьох — три), що є свідченням багатошаровості та 

тривалого функціонування кладовища. Поховання на ділянці навпроти 

західного фасаду церкви Х ст. лежали в три яруси та перерізали одне одного. 

Серед похованих тут більше половини становили діти та немовлята (в 7 могилах 

відкриті натільні хрести ХVІІ―ХVІІІ ст.) (рис. 14, 5). 

Найвища концентрація могил на ВН притаманна ділянці на захід від 

церкви. Саме тут знаходиться й більшість дитячих поховань (навпроти входу 
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щільність становить до 0,3 пох. на 1 м
2
). Неодноразово вони фіксуються в 

стратиграфічно єдиному комплексі з похованнями дорослих осіб [Івакін 2008г, 

с. 17]. Тому автори розкопок припускають їхню загибель від епідемічної хвилі.  

Структура та система планування цвинтарів. Внутрішня структура 

поховального комплексу має горизонтальний та вертикальний складники. 

Планування кладовищ відбувалося лише в містах, однак, спеціально розроблені 

правила з’явилися лише в 1817 р. [Проценко 1995а, с. 112]. Сітка цвинтарів, 

підпорядкованих до кінця ХVІІІ ст. єпархіальним відомствам, здебільшого 

збігається з парафіями та монастирями. Серйозною перепоною для 

встановлення розмірів, планіграфії, а також хронології кладовищ є руйнація 

перекопами ХІХ―ХХ ст. денної поверхні ранньомодерного часу та інтенсивна 

забудова міської території. 

Єдиний випадок простеження огорожі цвинтаря зафіксований на 

вул. Вел. Житомирській, 20, де виявлено залишки 3 рівчаків та парканів 

некрополя Спаської старокиївської церкви [Мовчан та ін., спр. 2001—2002/1а, 

арк. 125―127]. Ширина першого рівчака складала 35―40 см (заглиблений у 

материк на 50 см), другого ― 34―40 см (заглиблений у материк на 30 см), а 

третього ― 28 см (заглиблений у материк на 40 см). Оскільки два з них 

перетинали один одного під прямим кутом, автори розкопок припускають зміну 

меж цвинтаря. Діаметр колод паркану склав 20―27 см. Ще одним 

підтвердженням на користь застосування тину є малюнок похоронної церемонії 

в Требнику 1646 р. (рис. 7). 

Обов’язковим елементом огорожі, навіть у разі її умовності, була 

наявність воріт. В етнографічних джерелах вони фігурують як місце, де душі 

щойно померлих перебувають в очікуванні нових небіжчиків. Тому ворота 

завжди мали бути зачиненими, крім безпосередньо похоронів. Вхід на 

кладовище зазвичай орієнтували на схід (південний схід), але в умовах міської 

забудови, ймовірно, він залежав від конкретної топографічної ситуації. Крім 

того, ізоляція простору кладовища мала утилітарну сторону ― запобігала 
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руйнуванню могил та надмогильних споруд свійськими тваринами. 

Внутрішня планіграфія цвинтарів відбиває те, що внаслідок тривалого 

функціонування кладовищ, коливань орієнтації та відсутності точного обліку 

вже здійснених поховань, останні розташовувалися нерівномірно: рядами, 

скупченнями або поодинокими комплексами. Незважаючи на це, на окремих 

цвинтарях вдалося простежити рядну систему могил (напр., цвинтар РПБЦ, 

ВН). Однак, цей принцип міг порушуватися під час підпоховань, адже 

недоглянута могила згодом перетворювалася на ледь помітний, вкритий травою, 

пагорб [Минин 2007, с. 304, 305]. Крім того, вірогідно, на некрополі намагалися 

дотримуватися принципу «сімейності», коли кровно споріднені або близькі 

родичі знаходяться поблизу — «одним кущем» [Сушко 2006, с. 103]. 

Обмежувачами таких «родинних місць» могли слугувати кущі або дерева 

[Добровольская 2004, с. 164]. Ще однією причиною порушень ставало 

синхронне поховання на різних ділянках некрополів. Звільняючи місце для 

нових небіжчиків, кістки могли викопували та складати біля церковної стіни, у 

куті церковного двору. 

У випадку затісного цвинтаря, його можна було розширити через 

прирізання землі (змінити межі), як це відбулося зі Спаською 

старокиївською церквою, або влаштувати новий (вказати місце та умови 

його відведення), як ― зі ЖТЦ [Дело, спр. 174]. На проведення подібних дій 

необхідно було дістати згоду парафіян, оскільки влаштування кладовищ 

відбувалося їх коштом [Булгаков 1913, с. 1335]. Дозволи на відведення землі 

надавала місцева цивільна влада. 

Цілком ймовірно, що під час хвиль епідемій поряд зі «старими» 

церковними кладовищами могли виникати «нові», як напр., у середині ХVІІ ст. 

у Москві [Шокарев 2003, с. 148]. Але за звичай, територію цвинтарів 

збільшували використовуючи двори священнослужителів та сусідніх будинків. 

Вірогідно, позначення цвинтарів залишалося скромним, й обмежувалося 

великим хрестом або, залежно від розмірів цвинтаря ― декількома. Один із 
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таких хрестів, зображено на малюнку РПБЦ 1857 р. свідчить про існування 

даної традиції в Києві. Аналогічні стовпи з двосхилим дахом зафіксовані в 

Нижньогородському, Прикамському та ін. регіонах [Кремлѐва 1997, с. 523]. 

Міткою для невисоких могильних пагорбів, ймовірно, слугували надмогильні 

кам’яні плити та дерев’яні хрести. Висота останніх, на думку О. О. Седакової, 

складала приблизно 2,5 м [Седакова 1983, с. 253]. Однак, брак прямих 

підтверджень про їх існування на території Києва змушує залишити це 

твердження в межах припущення. 

 

4.3. Демографічна характеристика похованих 

 

Співвідношення статево-вікових груп. Константи статево-вікових 

відмінностей простежені в особливостях розміщення могил та поховальному 

обряді. Основними віковими групами, відповідно до них, вважалися діти, 

неодружені, одружені та особи похилого віку. 

Нині антропологами визначено статеву і вікову належність 611 індивідів 

(95,6%), похованих у ґрунтових ямах, 18 ― у саркофагах та 10 ― у склепах. До 

монастирських цвинтарів належать 120 (18,6%) з них, до парафіяльних ― 

400 (63,2%), до міських ― 38 (5,9%). Тобто, найповніше представлені індивіди, 

що походять із церковних некрополів. Стать визначено у 392 індивідів (205 ― 

чоловіча та 187 ― жіноча). Усі кістяки походять з 16 некрополів. Встановлені 

вікові групи 82 дорослих померлих. Зокрема, серед чоловіків: 19―25 рр. ― 5 

індивідів; 25―50 рр. ― 55 індивідів; 50―70 рр. ― 3 індивіди; серед жінок: 

25―50 рр. ― 16 індивідів; 50―70 рр. ― 3 індивіди. 

До осіб дитячого віку віднесено 199 осіб, до підлітків ― 49 осіб, тобто 

39,3% похованих не виповнилося і 20 років. Дитячі смерті впливали на 

формування некрополю. З одного боку, вони могли займати окремі ділянки, як 

напр., на цвинтарі РПБЦ, започатковувати групу сімейних захоронень або бути 

похованими із родичами старшого віку ― підпоховання. 
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Завдяки обробці метричних книг Києво-Печерської фортеці з 1725 по 

1792 рр. нам вдалося отримати демографічні показники смертності [Мельник 

2011в]. Загалом проаналізовано 22 книги церкви Вознесіння Господнього, 31 

книгу церкви Воскресіння Христа, 32 книги церкви Преображення Господня та 

27 книг церкви Преподобного Феодосія (загальна кількість померлих, за ними, 

складає майже 9900 осіб). Розподіл смертності чоловіків (зазначення віку жінок 

здебільшого ігнорувалося) за віковими групами виглядає так: від народження до 

2 років ― 19%; від 2 до 11 рр. ― 14%; від 12 до 19 рр. — 4%; від 20 до 29 рр. — 

20%; від 30 до 49 рр. — 25%; від 50 до 69 рр. – 16%; від 70 років — 2%. 

Найбільший відсоток померлих припадає на вікові групи до 2 та від 30 до 49 

років. Отримані матеріали ілюструють різкий спад дитячої смертності після 11 

років із коливанням у різні роки від 4% до 6%, що, можливо, пов’язано з 

підвищенням імуностійкості до інфекційних захворювань. Порівняння 

метричних книг ХVІІІ ст. Вознесенської церкви з антропологічними даними, 

отриманими під час розкопок на території ВН, діють змогу встановити 

співвідношення дорослих чоловіків до жінок. Так, за першими цей показник 

становить 2,3:1 (з 2299 імен внесених до книг); за біоархеологічними 

дослідженнями ― 1,05:1 (зі 105 визначених). Варто зауважити що 

антропологічні дані охоплюють два періоди функціонування цвинтаря 

(монастирський та парафіяльний), тоді як метричні ― виключно парафіяльний з 

1725 до 1792 рр. Тому таке коливання цілком виправдане. 

Уявлення про смертність у парафіях Верхнього міста надає 26 

збережених метрик кінця ХVІІІ ст. ЖТЦ [Мельник 2013б]. Відсотковий 

розподіл померлих осіб чоловічої статі за віковими групами виглядає так: до 1 

року ― 24%; від 2 до 11 рр. ―23%; від 12 до 19 рр. ― 1%; від 20 до 29 рр. ― 

3%; від 30 до 49 рр. ― 13%; старше 50 рр. ― 32%. Кількісне співвідношення 

померлих чоловіків та жінок у середньому складає 1:1,3 (зі 181 померлих 

упродовж 1780―1792 рр.), тоді як за археологічними даними — 1:1,7 (із 69 

визначених). Завдяки антропологічному дослідженню, що походять із цвинтаря 
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Золотоустівської церкви, визначено статево-вікові групи 55 індивідів: 12 дітей, 

16 чоловіків та 17 жінок. Метричні книги церкви 1778―1789 рр. демонструють 

таке співвідношення жінок до чоловіків: 1:0,9 [Мельник 2014б]. 

Наведені М. В. Яременко вікові характеристики 273 померлих 

протягом 1737―1774 рр. ченців київських монастирів такі: у віці до 30 років 

померло 11% насельників (29 осіб), 30―40 рр. ― 29% (78), 41―50 рр. ― 

25% (67), старше 50 років ― 36% (99) [Яременко 2007, с. 226, 227]. 

Отримане співвідношення груп (висока смертність осіб, що досягли 

похилого віку) зумовлене способом життя ченців та особливостями вікового 

складу мешканців обителей. 

Зважаючи на часткову антропологічну дослідженість індивідів 

(приблизно 21% від загальної кількості поховань), усі наведені дані мають 

попередній характер та можуть не відбивати реальної ситуації на некрополях. 

Подальші дослідження біоархеологів неодмінно відкоригують дане 

інформаційне поле та стануть підґрунтям для більш об’єктивних висновків. 

Показник смертності населення. Незважаючи на низький рівень 

санітарно-гігієнічних норм та періодичні хвилі епідемій протягом усього 

періоду, що розглядається, у Києві спостерігався повільний зріст населення. На 

1552 р. в місті нараховувалося 5―6 тис. чол., а в 1797 р. ― вже до 20 тис. чол. 

(за даними В. С. Іконникова ― до 30 тис. чол.) [Фундуклей 1852, с. 324; 

Иконников 1904, с. 79; Київ 1930, с. 81]. Це призвело до більш активного 

функціонування та розширення місцевих некрополів, абсолютна більшість із 

яких, як і в давньоруський період, була сконцентрована в Старій та Подільській 

частинах Києва. 

Середній вік смертності за результатами біоархеологічних досліджень 

174 індивідів становить приблизно 29―32 років (31 рік). Середній вік 

смертності, за антропологічними джерелами про 96 індивідів, які досягли 20 

річного віку сягає 40 років. Завдяки зібраним М. В. Яременко щорічним 

статистичним звітам окремих монастирів можна одержати інформацію про 
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щорічну кількість померлих ченців з 1741 до 1781 рр. (усі наведені дані не 

враховують померлих під час епідемії 1770―1771 рр.). Так, серед ченців у 

МЗМ цей показник складав 7% від загальної кількості насельників 

монастирів (до 6 осіб в 1746 р.); у Софійському ― 12% (до 49 осіб в 

1770 р.), Братському Богоявленському ― 7% (до 13 осіб в 1770 р.), 

Видубицькому ― 8% (до 5 осіб в 1782 р.) Пустинно-Микільському ― 

7% (до 9 осіб в 1770 р.) та Кирилівському ― 8% (до 3 осіб в 1770 р.) 

монастирях [Яременко 2007, с. 212―216]. І. Є. Марголіна наводить середній 

показник смертності ченців Кирилівського монастиря в межах 30―50  рр. та 

зауважує, що до 70-ти років доживали лише одиниці [Марголіна 2005, 

с. 216]. Наведені показники демонструють приблизно однакову частку 

померлих у кожній з обителей, розташованих у різних частинах міста. 

Коефіцієнт смертності серед хлопчиків до 2 років на 100 народжених, на 

території Києво-Печерської фортеці, за даними метрик, у першій половині 

ХVІІІ ст. складав 36 осіб, а в другій — 42. Наявна інформація дозволяє 

вирахувати середню тривалість життя, яка є досить низькою ― 26,9 років, що 

зумовлено високою передчасною смертністю в дитячому та змужнілому вікових 

періодах. Слід пам’ятати, що під даним терміном розуміють число років, яке 

проживає одна людина в середньому з даного покоління народжених за умов 

незмінності смертності. 

Середня смертність за метриками ЖТЦ у віці від 1 до 11 років склала 

48%. За археологічними даними серед дітей та підлітків вона становила 29%. 

Відповідно до метричних книг, піки смертності Золотоустівської парафії 

припадають на дві вікові категорії: 25—35 рр. (24%) та 35—45 рр. (32%). 

Судячи з отриманих даних можна припустити, що дітей не завжди ховали на 

церковному цвинтарі. До цієї групи швидше за все належали і немовлята, що 

померлі до ритуалу хрещення чи раптовою смертю. Найчастіше їх ховали біля 

порогу, під житловою частиною будинку, у сінях. Діти мали оберігати дім, 

заступатися за живих після своєї смерті. Значна кількість померлих у віці до 12 
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років пояснюється частим недоїданням, епідеміями та антисанітарними 

умовами тогочасного життя. 

Загалом для парафіян Києва характерний високий відсоток дитячої 

смертності. Основними причинами цієї закономірностей серед немовлят могли 

бути брак санітарії та ранніх пологів жінки. Характер смертності майже завжди 

був екзогенним. Підтвердженням цієї тенденції виступає низький рівень 

тривалості життя. Водночас дані метричних книг фіксують різкий підйом 

кількості померлих наприкінці 1730-х рр. та 1770―1771 рр. 

Відсутність випадків поховання вагітних жінок (крім пох. 616 цвинтаря 

РПБЦ) свідчить про смертність жінок саме після або під час народження дитини 

внаслідок ймовірного одержання інфекції. Водночас причиною їхнього браку в 

наукових звітах цілком могла стати погана збереженість кісток та труднощі 

польової фіксації. Жінок, які помирали під час пологів, і нехрещених немовлят 

також могли ховати за межами церковного кладовища [Словарь 2007, с. 368]. 

 

4.4. Основні чини поховання 

 

До основних чинів поховання включені: архієрейський, ієрейський, 

інокський, поховання мирянина, немовля та «негідних» здійснення 

православного обряду. 

Поховання архієрея. Хоча духівництво складало незначну частку 

населення міста, поховання саме цього соціального стану належать до одних із 

найточніше атрибутованих. Похоронна відправа архієреїв до середини ХVІІІ ст. 

фактично дублювала ієрейський, а іноді й чернечий (поховання Петра Могили) 

чини поховання. У Требнику 1646 р. даний чин об’єднаний з ієрейським під 

назвою «Последование над скончавшимся священником или провод 

преставившегося иерея» [Требник 1996, с. 751―757]. Докладно на його 

процедурі зупинився О. Кучерук у статті «Заповіт, смерть і похорони київського 

митрополита Петра Могили» [Кучерук 2004]. Припускаємо, що причиною браку 
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гострої необхідності виокремлення архієрейського чину могло стати вузьке 

коло осіб вищого ступеню священства. Незважаючи на це, відкриті київські 

поховання ХVІІ―ХVІІІ ст. підтверджують його використання. 

Збережені богословські праці (напр., тексти Симеона Солунського 

(ХV ст.), евхологіони), державні постанови (указ «Как подобает отпевать на 

погребение над святителем, как преставится» ХVІІ ст.) та наукові роботи, 

присвячені даному питанню, дають змогу доповнити археологічні матеріали та 

більш об’єктивно реконструювати послідовність підготовки й церемонію 

проведення похорону архієрея. Отже, після його смерті допущені ієреї 

хрестоподібно отирали тіло вином, єлеєм чи водою та вдягали померлого 

відповідно до сану, що символізувало тлінність тіла та очікування на друге 

пришестя [Об отправлении, спр. 425, арк. 58]. Обличчя вкривали духом, а тіло 

— парчевим покривалом, оскільки, за святим Писанням, кожен воскресне в 

земному званні [Булгаков 1913, с. 1333; Нефѐдов 2008, с. 241, 242]. На труну 

стелили мантію. У руки або на подушку клали ікону із зображенням святого, що 

мав посприяти в отриманні вічного порятунку [Обряды 1888, с. 673; Булгаков 

1913, с. 1292; Никольский, дис. 1399, арк. 241—243, 250]. За іншими даними, на 

груди мерця покладали хрест, а під праву руку — Євангеліє. Транспортування 

тіла з дому до церкви супроводжувалося співом та зупинками. За труною 

слідували митрополит, єпископ, архімандрити та ігумени. У храмі священики 

ставили домовину у вівтарній частині, справа від престолу, обличчям на схід. 

Перенесення її до могили відбувалося під спів трисвятого та тропарів. Подібний 

обряд поховання побутував аж до ухвалення постанови Катерини ІІ 1767 р., за 

якою відправу архієреїв мали здійснювати за ієрейською требою [Никольский, 

дис. 1399, арк. 248—251]. 

Час перебування тіла померлого митрополита в храмі до поховання міг 

складати майже 80 днів, як у випадку з Петром Могилою (†1647), 45 днів ― з 

Арсенієм Могилянським (†1770) та Павлом Конюскевичем (†1770), 39 днів ― з 

Рафаїлом Заборовським (†1747) та Гавриїлом Кременецьким (†1783). Варто 
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підкреслити, що подібна практика зустрічається, навіть, після затвердження 

імператорського наказу від 15 січня 1705 р. про обов’язкове здійснення 

поховання на третій день. Тому зазначені дати свідчать, з одного боку, про 

особливе ставлення суспільства до вищих церковних ієрархів, а з іншого про 

складний процес поєднання соціальних та релігійних уявлень у захороненні 

православного духівництва Києва ХVІІ―ХVІІІ ст. 

Поховання, здійснені за архієрейським чином, досліджені на некрополях 

РПБЦ (пох. 23), УН КПЛ (крипта 4, склепи 3, 6 та 14, пох. 36, 47), МЗМ 

(склеп 8, пох. 30, 235), СН (крипта 2, склепи 1 та 3), Михайлівського собору 

Видубицького монастиря (склеп 1) та УПБЦ (склеп 10). Більшість із них 

визначена за прямими вказівками писемних джерел та епіграфічними написами. 

Додатковими маркерами виступають інвентар та вбрання. До першої категорії 

належать залишки Євангелія (крипта 2 СН, склеп 8 некрополя МЗМ, склеп 10 

цвинтаря УПБЦ), панагій (склеп 1, крипта 2 СН), чотки (пох. 36 УН КПЛ), 

дерев’яні наперсні (крипта 2 СН, склеп 6, пох. 47 УН КПЛ, склеп 1 та пох. 30, 

235 цвинтаря МЗМ, склеп 1 Видубицького некрополя, пох. 232 кладовища 

РПБЦ) та напрестольні (крипта 2 СН, крипта 4 УН КПЛ, склеп 6 цвинтаря 

УПБЦ) хрести. Оскільки до ХVІІІ ст. наперсні хрести носили виключно 

єпископи, їх можна вважати одними з визначальних маркерів. Додатковим 

облаштуванням поховальних споруд є подушки (склеп 1 та крипта 2 СН) та 

підголівники (пох. 235 цвинтаря МЗМ). Поховання архієреїв здійснювалися як у 

криптах, так і в склепах або простих ямах. 

Щодо архієрейського вбрання (підризник, єпитрахиль, пояс, поручі, 

омофор), то на початку ХVІІІ ст. до нього долучилися панагія, саккос та митра, а із 

середини ХVІІІ ст. — параман та палиця. У київських могилах вони зафіксовані у 

вигляді залишків мантії (склеп 1 СН), митри (крипта 2 СН), духу (крипта 2 СН), 

параману (крипта 2 СН, склеп 1 Видубицького некрополя), саккосу (кирипти 2 СН 

та 4 УН КПЛ), палиці (крипта 2 СН), омофору (кирипти 2 СН та 4 УН КПЛ), 

поручів (крипта 2 СН) та поясу (пох. 36, 47 УН КПЛ). 
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Надмогильні плити для настоятелів монастирів виготовлялися з 

пірофіліту (Єлисей Плетенецький, †1624), пісковику (Пантелеймон 

Кохановський (†1688), Антоній, †1669) або чавуну (Давид Нащинський, †1793). 

Могили осіб третього ступеню священства розташовували переважно 

поблизу або перед святими ворітьми, біля жертовника, під кліросами, біля 

вівтарів та в галереях. Крім того, зазначення місця поховання іноді можна 

знайти в духовних заповітах священнослужителів (напр., Петра Могили, 

Гедеона Четвертинського, Варлаама Ясинського). Загальна кількість відкритих 

могил архієреїв на цвинтарях могильників складає 14 одиниць, на церковних — 

3. За поховальним спорудами вони розподіляються так: крипти ― 3, склепи ― 

9, прості ями ― 5. 

Поховання ієрея. Цей чин відсутній на сторінках богослужбових 

книг аж до початку ХV ст. («чин егда поп преставится»). На початку ХVІ ст. 

він отримав дві редакції: Соловецький (1505) та південнослов’янський 

варіанти [Красносельцев 1889, с. 197―203; Нефѐдов 2008, с. 236―238; 

Барилович, дис. 349, арк. 231; Федоренко, дис. 2221, арк. 185―209]. 

Грецький чин поховання ієрея відомий за описами митрополита Кіпріана 

(1390―1406), Симеона Фессалонікійського (ХV ст.) та Євхологіоном 

Пантелеймонівського монастиря (ХVІ ст.). На початку ХVІІ ст. чин було 

внесено до друкованих требників, зокрема, московських патріархів Філарета 

(1623 р.) та Іоасафа І (1636 р.) [Красносельцев 1889, с. 203]. Але внаслідок 

поширення думки про їхнє редагування болгарським священиком-єритиком 

Єремією, усі наступні — одержали новий варіант. Зокрема, євхологіон 

Іоасафа І, виданий в 1639 р., пропонує ховати ієреїв за прикладом мирян. 

Натомість Требник 1646 р. містить чин поховання, запозичений із 

венеціанських евхологій [Нефѐдов 2008, с. 236—238]. 

Загалом ієрейський чин поховання виглядає так: після омивання 

померлого вдягали в одяг, який відповідав його священицькому ступеню ― 

ризи, стихар, пояс, єпитрахиль, фелонь, поручі, сандалії та вкривають обличчя й 
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голову аїром (гр. «великий дух») [Красносельцев 1889, с. 198―200; Требник 

1996, c. 751; Об отправлении, спр. 425, арк. 58]. Останній був символом 

підготовки священика до звітування перед Ісусом Христом на Страшному Суді 

[Булгаков 1913, с. 1290]. Звичай вкривати обличчя особи, яка здійснювала 

обряди таїнств, з’явився рано і відомий із правил собору 541 р. [Никольский, 

дис. 1399, арк. 241]. Підіймати дух до кінця церемонії було небажаним, але це 

правило часто ігнорувалося під час останнього прощання близьких. Ноги 

окутували та зв’язували мотузкою [Нікітенко 2006, с. 46]. Уже в церкві на тіло 

хрестоподібно розливали єлей та вино. До могили труну несли ієреї. Попереду 

них слідував диякон із кадильницею та підсвічником В труну вкладали атрибути 

його служіння (дискос із воску чи електруму та потир), на неї ставили справжні 

дискос, потир, хрест, Євангеліє та служебник, які під час опущення домовини в 

могилу знімали [Никольский, дис. 1399, арк. 248, 249]. 

За отриманими археологічними даними Києва, поховальною спорудою 

для ієрея міг стати як саркофаг (пох. 4 Видубицького некрополя), так і проста 

яма (>10 пох.). Ознаками ієрейського поховання виступають окремі елементи 

вбрання ― параман (пох. 4 Видубицького некрополя), дух (пох. 107 МЗМ, 

пох. 35 УН КПЛ), залишки парчевої та шовкової тканини культового одягу. 

До особливого влаштування поховальної споруди слід віднести наявність 

дерев’яних (пох. 35 УН КПЛ) або цегляних (пох. 41 УН КПЛ) підголівників, а 

також оббивку та оздоблення домовин (пох. 29 СН, пох. 39, 41 УН КПЛ). 

Ієреїв покладали у вівтарній частині храму (за кліросами) — місці їх 

служіння, а також на паперті [Обряды 1888, с. 674]. Згідно з Требником 1646 р., 

священнослужителі мали бути похованими на кращих місцях, окремо від мирян. 

Якщо на цвинтарі знаходився храм, то таким місцем мала бути ділянка біля 

храму [Сильченков 1994, с. 82, 83]. Ієромонахи, які відзначилися перед 

церквою, знаходили свій спочинок поблизу центральної апсиди та вівтаря 

(Пантелеймон Кохановський (†1688), Іліодор Копистенський (†1758) та ін.). 

Поховання дияконів, як представників першого священицького ступеню, 
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здійснювалися за чином призначеним для мирян та відрізнялися лише вбранням 

відповідно до їх прижиттєвого духовного сану померлого (стихир, поручі, орар) 

[Булгаков 1913, с. 1319]. Однак, унаслідок природного впливу на збереженість 

тканин, виділити пам’ятки даного священицького ступеню з поміж інших поки 

що видається неможливим. 

Поховальний чин ченця. Найбільш раннім описом чину поховання 

іноків є грамота митрополита Кіпріана (1390―1405), згідно з якою, тіло ченців 

не омивалося, а протиралося теплою водою з губкою або ганчіркою та 

вдягалося в чисту сорочку. У труні над небіжчиком вчиняли єлеопомазання 

[Шокарев 2003, с. 153]. За цим чином поховання могли відспівуватися прості 

іноки, ієроченці та архімандрити [Булгаков 1913, с. 1318]. Якщо померлий 

святитель був пострижений у ченці перед смертю, його слід було покласти в 

труну в чернецькій схимі та відспівати як ченця. Однак, до ХVІІ ст. даний чин, 

за винятком відправи, майже не вирізнявся від мирського [Нефѐдов 2008, с. 241, 

242]. Окрема інформація про поховання іноків міститься в писемних джерелах. 

Так, у заповіті 1727 р. митрополит-схимник КПЛ Філофей Лещинський прохав, 

не омиваючи вдягти його в білу волосяницю (довга вовняна сорочка), зверху 

покласти каптан підперезаний поясом, і легку китайчасту рясу. На голову велів 

одягти схиму та кукіль (каптур), у руки вкласти чотки, а очі накрити параманом 

[Кагамлик 2003, с. 23]. 

Одяг із чернечих поховань мав відповідати одному з трьох ступенів його 

власників: новопризначеному іноку, мало- або великосхимнику. Останнього 

вдягали в кукіль, мантію, аналав, нові або поховальні («каліги») сандалії та 

підперезували поясом. Малосхимник вбирався в підрясник, рясу, підкапок та 

клобук [Шокарев 2003, с. 153; Барилович, дис. 349, арк. 175]. 

Ідентифіковані поховання ченців складають незначну групу. Безсумнівно, 

що таких поховань на території монастирів була значна кількість, однак визначити 

їх, з огляду на тлінність простого вбрання та брак інвентарю, не вдалося. До них із 

впевненістю можна віднести лише 9 поховань в простих ямах. 
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Елементи чернечого вбрання прослідковано у вигляді слідів куколів 

(пох. 24 СН, пох. 31 УН КПЛ, два поховання цвинтаря Спасо-Преображенської 

печерської церкви), клобуків (пох. 25 цвинтаря УПБЦ), поясів (пох. 25 цвинтаря 

УПБЦ, пох. 6 некрополя Китаївського монастиря) та єпитрахилі (пох. 24 СН). 

Серед посмертного інвентарю зафіксовані чотки (пох. 1 цвинтаря РПБЦ, 

пох. 24 СН), свинцевий хрест в області попереку (пох. 58 некрополя МЗМ) та 

вериги (пох. 5 кладовища Стрітенської церкви) (рис. 22, 1). До особливостей у 

влаштуванні поховальної споруди віднесено цегляні підставки для труни (пох. 5 

кладовища Стрітенської церкви) та цегляний підголівник (пох. 42 УН КПЛ, 

пох. 6 некрополя Китаївського монастиря). Оскільки в похованні соборного 

старця Кирила 1671 (пох. 39 некрополя УН КПЛ) зафіксоване окуття труни, це 

дає підстави стверджувати, що наявність оздоблення домовин присутнє не лише 

в могилах заможних городян та ієреїв, але й ченців. Щодо використання 

подушок та підголівників, то вони, за Студійським уставом, складали частину 

чернечого поховання.  

Поховання мирянина. Чин поховання мирянина, викладений в 

Требнику 1646 р., базувався на давніх уставах Софійського монастиря та КПЛ. 

Згідно з ними ієрей у домі померлого кадив, читав тропар та кропив тіло святою 

водою [Требник 1996, с. 585, 586]. Кінцівки небіжчику зв’язували ще до його 

візиту. Після молитви ієрей здійснював єлеопомазання [Требник 1996, с. 725]. 

На цвинтарі лопатою він хрестоподібно «опечатував» поховання та висипав у 

яму попіл із кадильниці. 

Симеон Солунський (ХV ст.) основні дії з померлим описав так: на 

небіжчика вдягають новий чистий одяг, зверху вкривають святим покривом на 

знак протекції Христа. Після молитов ієрея, тіло відносили до церкви. Могилу 

влаштовували «біля воріт храму». 

У «Московських хроніках» шведського дипломата П. Петрея під 1620 р. 

описаний обряд похорон, за яким заможну особу вдягали в чисту сорочку, 
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полотняні штани, червоні черевики та обвивали в біле полотно. В труну його 

вкладали з хрестоподібно схрещеними руками на грудях, а наступного дня 

домовину ставили на носилки, вкриті дорогим сукном чи оксамитом. Для бідних 

мешканців їх застеляли каптаном. На кладовищі або в церкві священик читав 

молитву та просив прощення в померлого. У праву руку мерцю вкладали 

дозвільну грамоту, що символізувала отриманого благословення. Після цього 

труну закривали та опускали в могилу [Петрей 1997, с. 455, 456]. У Требнику 

1646 р. наголошено на необхідності відокремлення поховань мирян та ієреїв, 

однак, спеціальні ділянки кладовища для вірян не перелічені. 

Завдяки збереженим поховальним спорудам, елементам вбрання та 

супровідному інвентарю вдалося, з великим ступенем вірогідності, визначити 

соціальну приналежність окремих померлих. Зокрема, поховання військових 

були відкриті на некрополях РПБЦ (пох. 532), МЗМ (склеп 6), УПБЦ (склеп 1), 

могильнику на вул. Юрківській, 3 (пох. 70) та ВН (склепи 8 та 9, пох. 91). Їх 

супроводжували натільні хрести (3 пох. (склеп 8 виготовлений з жовтого 

металу), іконки (склеп 1 цвинтаря УПБЦ) та нагородні відзнаки (пох. 532 

цвинтаря РПБЦ, пох. 70 некрополя на вул. Юрківській, 3). Одяг військових 

представлений мундиром (склеп 1 цвинтаря УПБЦ, пох. 91 ВН), шинеллю 

(склеп 8 ВН), каптаном та ботфортами (склеп 6 некрополя МЗМ). Усі ці 

комплекси датовані ХVІІ―ХVІІІ ст. 

Залишки вбрання небіжчиків у склепах представлені ґудзиками-

кульками на ніжці та гачками (5 пох.), слідами гаптування (2 пох.), 

головним убором (2 пох.), фрагментами тканини (7 пох.), поясом (2 пох.), 

шкірою, підборами та пряжками (7 пох.) взуття. Посмертний інвентар у 

гробницях репрезентований натільними хрестами (3 пох.), монетами 

(1 пох.), енколпіонами (2 пох.), кістяною іконкою (склеп 11 цвинтаря УПБЦ) 

та скляним посудом (склеп 7 УН КПЛ). 

Натільні хрести відкриті в 65 ґрунтових могилах. У 5 (8%) випадках вони 

знайдені поруч з прикрасами та у 12 (18%) ― залишками тканини або ґудзиків. 
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З 26 поховань із прикрасами в 8 комплексах зберігся одяг або його елементи. Зі 

106 поховань у простих ямах із залишками вбрання в 8 випадках містилися 

прикраси. Жіночі прикраси репрезентовані сережкою (склеп 9 УН КПЛ), 

підвіскою з бісером (склеп 10 УН КПЛ), каблучкою (склеп 4 ВН). Відзначені 

факти збігів потрапляння в один комплекс натільних хрестів, прикрас та 

металевих застібок, ймовірно, вказують на їх приналежність представникові 

заможної родини або аристократії міста. 

Безсумнівно, що поховані в цегляних гробницях, саркофагах та на 

вимостках, зважаючи на нечисленність та складність поховальних споруд, 

також належать до церковної або світської верхівки, в т. ч. козацької. На 

користь цього твердження свідчить і висока серед них частка поховань з 

інвентарем та залишками цінного одягу та взуття. 

Поховання немовля. Немовлятами в ранньомодерний час називали 

дітей, які ще не розмовляли та продовжували споживати молоко [Об 

отправлении, спр. 425, арк. 62]. Але фактично до них прирівнювали всіх дітей 

віком до 7 років [Требник 1996, с. 729]. У ХІV ст. їх відспівування вважалося 

зайвим, з огляду на їх безгрішнішність. Диякони виголошували ектенію, а ієреї 

― молитву. Священнослужителі першими кидали землю в могильну яму. Повну 

процедуру здійснювали над померлими, починаючи з 2-річного віку [Последний 

2008, с. 35; Барилович, дис. 349, арк. 218]. Натомість нехрещені та ненароджені 

(викидні або померлі під час родів) не могли бути відспівані, оскільки вони не 

були очищені від «прародительського» (першородного) гріху, і не допускалися 

в царство небесне [Упокой 2009, с. 61; Об отправлении, спр. 425, арк. 63]. 

Додаткове облаштування поховальної споруди дітей та немовлят 

відзначено в пох. 41 на вул. Юрківській, 3 (окуття труни), пох. 17 (ґрунтовий 

підголівник), 151 та 247 ВН (цвяшки оббивки домовини), у пох. 551 некрополя 

МЗМ (фрагмент цегли під головою). 

Інвентар представлений металевими натільними (17 екз.) та тканим 

(пох. 27 ВН) хрестами. Серед прикрас зафіксовано намисто (пох. 613 цвинтаря 
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РПБЦ), сережки (пох. 614 кладовища РПБЦ, пох. 38 могильника на Плоському) 

та срібні шпильки (пох. 19 ВН). Елементи вбрання вдалося простежити у 

вигляді головного убору (3 пох.), ґудзиків (3 пох.), шкіри та хутра (пох. 122 

кладовища ЖТЦ). Діти із зазначених комплексів з інвентарем та залишками 

вбрання нами віднесені до заможних верств. 

Загалом археологічно описано 224 поховань дітей та немовлят, у т. ч. 13, 

що походять із парних та одного колективного комплексів. Поховання в 

простих ямах представлені монастирськими (85) та парафіяльними (112) 

цвинтарями, могильниками (13)); у склепах ― монастирськими (2) та 

парафіяльними (2); у саркофагах ― монастирськими (2) та парафіяльними (1). 

Ще 3 здійснені в поодиноких могилах. Найбільша кількість представлена на ВН 

(56 пох. ― 29%), цвинтарях МЗМ (20 пох. ― 10%) та РПБЦ (51 пох. ― 26%). 

Поховання «негідних» християнського чину. У Требнику 1646 р. 

міститься «Указ о недостойных христианского погребения», до якого включені 

іновірці (зокрема, язичники, євреї, єретики, аріани, схизматики, відступники), 

самогубці, п’яниці, «народні грішниці», які не встигли сповідатися, нехрещені 

немовлята та загиблі в битвах [Требник 1996, с. 545, 546]. Залежно від причин 

смерті їх ховали в спеціальних місцях: на перехрестях доріг, у полях, на горі та 

біля парафіяльних цвинтарів [Труды 1877, с. 712; Войтович 2002, с. 455; Замура 

2014, с. 161, 162]. Розбійників, страчених та знедолених ховали у вже згаданих 

«убогих домах» [Энциклопедия 1997, с. 463, 464]. 

 

4.5. Реконструкція поховально-обрядового комплексу 

 

Реконструкція поховально-обрядового комплексу базується на розумінні 

його як системи «перехідних» ритуальних дій із тілом, втілених у кінцевому 

результаті ― похороні. 

Принципи інтерпретації релігійних уявлень за обрядом поховання. 

Смерть як явище, відповідно до християнського віровчення, має суперечливий 
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характер. З одного боку, вона руйнує цілісний зв’язок тіла з душею, а з іншого 

― преображає особу для вічного життя після воскресіння [Мусин 2002, с. 80; 

Жук 2008, с. 188]. Обрядовий цикл поєднує амбівалентні (раціонально-

практичні потреби та релігійні уявлення) операції з простором, в якому 

одночасно співіснують острах перед небіжчиком та прагнення ізолювати його, 

бажання допомогти перейти у світ пращурів та зберегти пам’ять про нього 

[Ольховский 1986, с. 68; Смирнов 1990, с. 219; Захарченко 1998, с. 129]. 

Здійснення християнського поховання було спрямоване на розірвання 

межі життя-смерть та відновлення рівноваги світу в структурі мертвих та живих 

[Байбурин 1993, с. 116]. Могила слугувала своєрідним завершенням «видимого» 

відрізку часу людини та входом до іншого світу [Лещенко 2004, с. 330]. 

Детермінований церквою набір поховальних дій мав здійснити соціальні та 

біологічні перетворення померлого. Втілення лімінальних ідей знаходить 

відображення в положенні тіла (надання недієздатності померлому, покладення 

під голову «кам’яної подушки»), вбранні («смертний» одяг, взуття без підківок), 

поховальній споруді (домовина з віконцем у віку або глухо закрита). Під час 

здійснення спроб інтерпретації даних ідей важливо пам’ятати про їх 

полісемантичність. 

Кінцеві результати дій у православному похованні, з одного боку, 

обмежені (майже повна відсутність супровідного інвентарю, стриманість 

смертного вбрання), а з іншого ― демонструють значну варіативність 

(орієнтація померлого, положення рук, використання 6 типів поховальних 

споруд). Близькість опредмечених елементів ритуалу, безсумнівно, ускладнює 

виокремлення хронологічних груп поховальних комплексів, визначення 

соціальної та етнічної приналежності небіжчиків. 

Реконструкція поховального обряду. Головні дії під час поховання 

християнина мали збігатися з ритуалом поховання Христа, описаним у 

Євангелії. Природне або навмисне руйнування, брак матеріальних залишків 

низки символічних операцій призводять до неповного відбиття поховального 
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обряду в кінцевих археологічних даних [Генинг 1982, с. 143; Ольховский 1993, 

с. 79; Гуляев 1999, с. 14]. Тому під час спроб здійснення його реконструкції 

виникає об’єктивна необхідність залучення писемних та етнографічних джерел. 

У прогнозованій моделі поховального обряду умовно можна виокремити 

три етапи: приготування до смерті, посмертні дії та безпосереднє поховання. На 

першому з них (етап підготовки) мали здійснюватися сповідь, причащання та 

єлеосвячення. Єдиними археологічно простеженими слідами даного етапу є 

фрагменти та цілі форми сльозниць у могилах, залишені після проведення 

процедури соборування. 

Після смерті (птоматологічний етап) померлому закривали очі, руки та 

ноги зав’язували мотузкою, що символізувало втрату контакту зі світом живих 

[Ульяновська 1999, с. 337; Сушко 2006, с. 51]. Подібна практика підтверджена і 

Требником 1946 р., де наголошено на хрестоподібному положенні рук та 

зв’язаних верхніх та нижніх кінцівках [Требник 1996, с. 543, 718]. Перед 

відвідинами священика тіло омивали теплою водою, вдягали в заздалегідь 

спеціально зшитий, святковий або повсякденний одяг [Зеленин 1991, с. 345; 

Захарченко 2004, с. 75; Барилович, дис. 349, арк. 32]. За А. Олеарієм, померлих 

ховали, ймовірно, у спеціально підготовленій білій одежі [Рабинович 1978]. 

Частиною процесу підготовки до поховання було виготовлення 

домовину та риття ями. Дно труни та подушку вистеляли травами (соломою?) 

або стружкою [Труды 1877, с. 707; Беньковский 1896, с. 17; Артюх 1994, с. 229; 

Ульяновська 1999, с. 337, 338]. Заколочували домовину дерев’яними 

(металевими) цвяхами або зв’язували ликом. Хрест із мідного або срібного 

сплаву на шиї покійника був чи не єдиною допустимою металевою річчю в 

поховані. Вірогідно, у переважній більшості випадків він мав бути дерев’яним. 

Укладаючи тіло в труну, розв’язували мотузки на ногах та руках, щоби 

померлий отримав можливість ходити та діяти в потойбічному світі [Украинцы 

2000, с. 324; Лещенко 2004, с. 329; Небесна 2009, с 61]. Нитки чи шматки 

матерії, якими вони були зв’язані, залишали в труні [Захарченко 2004, с. 79]. 
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Також могли покласти монети, загорнуті в хустинку [Козяр 2000, с. 63]. 

У хрестоподібно складені руки покійника могли вкласти хрест (восковий 

або дерев’яний) на знак віри в Христа, Божу Матір і святих угодників, свічку 

[Козяр 2000, с. 63; Православный 2001, с. 10]. Поруч з тілом могли також 

розмістити іконку Богородиці. На чоло особи вдягали вінчик із зображенням 

Христа, Богоматері та Іоанна Предтечі як символу завершення земних подвигів 

[Булгаков 1913, с. 1291; Православный 2001, с. 10; Последний 2008, с. 23; 

Упокой 2009, с. 14]. Під час розкопок даний етап фіксується у вигляді залишків 

савану або вбрання, супровідного інвентарю та мотузок на кінцівках. 

На завершальному (тафологічному) етапі обряду поховання відбувалася 

кульмінація переходу небіжчика в статус пращура. На кладовище, переважно в 

першій половині дня, його супроводжувала процесія [Ткаченко 2009, с. 263]. 

Труну до місця поховання могли доправляти на санях із волами, ношах або 

руках (рис. 8; 10―12). Варто зауважити, що перевезення на санях було не 

сезонним, а обрядовим видом транспортування [Анучин 1890; Беляшевский 

1893; Труворов 1897; Рабинович 1978; Боровський 1992, с. 155, 156]. 

Перед опусканням на довгих мотузках труни в могилу востаннє 

прощалися з померлим (рис. 7). Священик мав покласти в руки небіжчику 

відпускну грамоту. Однак, ступінь дотримання даного елементу обряду 

залишається невідомим, адже в процесі археологізації органічних елементів 

грамота, як і паперовий вінчик мали б зникнути найраніше. Померлого вкладали 

обличчям на схід. Для запобігання виходу небіжчика священик «опечатував» 

могилу [Зеленин 1991, с. 350, 351; Ульяновська 1999, с. 339, 340]. Третій етап 

поховання є найбільш інформативним з погляду на археологічний контекст. Він 

фіксується у вигляді залишків поховальної споруди, особливостей 

трупопокладення небіжчика та матеріалів із заповнення. 

Дерев’яний надмогильний хрест влаштовували в східній частині могили, 

аби в день Страшного Суду небіжчик міг встати обличчям до нього та 

помолитись [Виноградов 1923, с. 298; Добровольская 2008, с. 162; Сінельніков 
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2009, с. 169]. Могильний пагорб, ймовірно, обкладали дерном, однак їх 

відкритість та руйнація верхніх шарів поховального поля не дозволяє відновити 

первинний вигляд поверхні некрополів пізнього Середньовіччя та Нового часів. 

Язичницькі елементи в поховальному обряді. Коріння окремих дій 

християнського поховального ритуалу, незважаючи на багаторічну традиційну 

схвальність суспільства, бере свій початок із язичницького часу. Ці рудименти в 

ХVІІ―ХVІІІ ст. поступово втрачають силу та остаточно нівелюються в ХІХ ст. 

[Русские 2005, с. 518]. До них можна віднести частину обрядових дій та 

закладних семантичних текстів, напр., уявлення про можливу небезпеку з боку 

небіжчика, ототожнення похорону з мандрівкою в інший світ, а труни ― з 

новим домом [Юдин 1999, с. 177]. Інша сторона представлена деякими 

категоріями інвентарю. У підрозділах 3.1. та 3.2. вже розглядалися випадки 

навмисного вкидання в могильну яму та покладення в труну монет. Даний 

звичай існував і в ХХ ст. Швидше за все, «пізня» наявність грошей у комплексі 

свідчить про втрату первісного значення «оболу мертвих» та набуття ними суто 

символічного значення. Водночас монети були відкриті в заповненні склепів 

вищих церковних ієрархів (склеп 1 некрополя МЗМ, склеп 10 цвинтаря УПБЦ), 

що дає підстави вважати процедуру загальновживаною. Залишки шкарлупи 

яйця в пох. 52 некрополя МЗМ відображають прагнення близьких «не залишити 

вічно голодним» небіжчика, що є яскравим проявом дохристиянських вірувань. 

Ще одним унікальним випадком є знайдений у жіночому пох. 104 цвинтаря 

ЖТЦ в області тазових кісток померлого маленький (довжина ― 4,2 см) 

яйцеподібний камінь. Грудна клітка померлої була придавлена плінфою. 

Призначення каменю залишається невідомим, хоча не виключено його 

ототожнення зі звичайним яйцем, до того ж на ньому містяться сліди вапна 

білого кольору, що нагадує шкарлупу. 

Зафіксовані в Старому місті, на Подолі та Печерську щонайменше 32 

присадибні поховання також є відгомоном дохристиянських уявлень, як однієї з 

форм поклоніння пращурам-охоронцям [Котляревский 1868, с. 231; Нидерле 



173 

 

 

1956, с. 211]. Водночас не виключена можливість їх здійснення під час 

численних епідемій, що однаково є підтриманням традиції сімейного типу 

поховання. 

Ігнорування церквою побутування в обряді перерахованих звичаїв 

пояснюється браком змістовних суперечностей щодо головних ідей 

християнства [Кремлѐва 1997, с. 517, 518]. Слід зазначити, що значна частина 

поховальної практики неканонічного характеру залишається невідомою, 

оскільки вона не залишила слідів в археологічному контексті. 

Проблема датування поховальних комплексів. Руйнація верхніх шарів 

пам’яток, а також відсутність або обмежена кількість їх чітких індикаторів не 

дозволяють повністю розв’язати проблему внутрішньої хронології 

некрополів. Однак, аналіз стратиграфії, планіграфії, тяжіння поховань до 

однакових орієнтацій або ділянок цвинтаря, у низці випадків створили 

можливості для визначення послідовності здійснення окремих могил та 

виявлення єдиних за плануванням груп поховань, що належать до декількох 

умовних хронологічних горизонтів. 

Некрополі в межах міст вирізняються здебільшого «уніфікованим» 

обрядом поховання та відсутністю інвентарю, що створює додаткові перешкоди 

для їхнього датування. Співставлення перехрещення та накладання могил 

дозволило визначити їхню відносну хронологію, а залучення даних про 

орієнтацію та глибину, будівельних матеріалів основної споруди та її 

додаткових елементів (у випадках зі склепами), характер заповнення могильних 

ям, супровідний інвентар, прикраси та вбрання дали змогу виокремити групи 

поховань з абсолютним (або близьким до нього) датуванням. Також вдалося 

встановити періоди здійснення низки поховань. 

Значні хронологічні діапазони існування цвинтарів (зокрема, СН (з 

ХІ ст.), ВН (з ХVІІ ст.), МЗМ (з ХІІ ст.), КПЛ (з ХІ cт.), Десятинної (з кінця 

Х ст.), УПБЦ (з ХІV ст.) та печерської Спасо-Преображенської церков (з ХІ ст.), 

могильників біля церкви св. Федора Тирона (з ХІІ ст.) та на вул. Юрківській, 3 
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(з кінця ХVІ ст.)) свідчать про стійку поховальну традицію. Показовими є їх 

багатошаровість та висока щільність. 

З метою встановлення датування пізньосередньовічних цвинтарів 

А. Л. Висоцький запропонував принцип емерджентної диференціації [Высоцкий 

2009, с. 365―369]. Останній полягає у встановленні абсолютного датування за 

нечисленними предметами в комплексі. Цей метод корелюється з відносною 

глибиною могильних ям відповідно до непорушеного материку. Переваги та 

недоліки згаданого принципу ще доведеться визначити. 

Отже, до чинників впливу на здійснення поховального обряду 

ХVІ―ХVІІІ ст. належать: релігійний (канони християнського поховання), 

соціальний (місце померлого в соціальній структурі), фізіологічний (статево-

вікова категорія померлого) та ситуаційний (обставини смерті). За схемою 

запропонованою В. І. Мельником, у християнському обряді можна виокремити 

ритуальні (прозахідна орієнтація та хрестоподібне покладення рук померлого), 

утилітарні (поховальна споруда, випростане тілопокладення) та ненормовані 

(підпоховання, порушення рядності на цвинтарі) дії [Мельник 1990, с. 76, 77]. 

Питання датування пізньосередньовічних та ранньомодерних поховань у межах 

роботи вирішується шляхом аналізу деталей обряду, планіграфії та 

стратиграфічних даних. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

Вивчення поховальних пам’яток та обрядової практики Києва 

ХVІ―ХVІІІ ст. ґрунтується на археологічних та інших історичних джерелах. 

Систематизовано та проаналізовано комплекси Верхнього міста, Подолу, 

Плоського, Печерська та околиць, відкритих протягом ХІХ – початку ХХІ ст. 

Хоча зафіксовані понад 3000 поховань є лише частиною великого київського 

некрополя, вірогідно, окреслені нами тенденції носили загальний характер. Їх 

збереження й запобігання руйнації стають особливо актуальними в час 

бурхливих містобудівельних процесів сьогодення. В роботі вперше 

класифіковані та комплексно висвітлені елементи обряду, чини поховання та 

особливості некрополів. 

1. На основі даних польових наукових звітів та повідомлень періодичної 

преси в історії вивчення поховальних пам’яток Києва ХVI―XVIII ст. 

виокремлено чотири періоди: 1) «епоха антикваріалізму» (отримано перші 

відомості про випадкові знахідки) тривав впродовж  ХІХ ст.; 2) міжвоєнний 

період (робота експедицій Всеукраїнського археологічного комітету, ІІМК 

АН УРСР, ІА АН України) ― середина 1920-х ― перша половина 1940-х рр.; 3) 

післявоєнний період (робота експедицій ІА АН СССР та ІА АН УРСР) ― 

середина 1940-х ― перша половина 1970-х рр.; 4) сучасний етап (робота 

експедицій ІА НАНУ) розпочався в другій половині 1970-х рр. Завдяки 

проведеним польовим дослідженням отримано та систематизовано дані про 

щонайменше 2873 (95,5%) поховань у простих ямах та дерев’яних трунах, 

19 (0,6%) ― в пірофілітових саркофагах, 13 (0,4%) на вимостках або в 

комплексах з огородженням тіла, 97 (3,3%) у цегляних склепах та 7 (0,2%) у 

криптах. 

Крім археологічних даних у роботі залучено писемні, картографічні, 
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етнографічні та іконографічні джерела. Визначено їх інформаційний потенціал 

та специфічні риси. Основними видами писемних пам’яток, що дотичні до 

проблематики поховального обряду є літописи, правові акти, статистичні й 

наративні документи, церковно-богослужбові й молитовні книги. Нерозкриті в 

перелічених джерелах елементи ритуалу, що знайшли відображення виключно в 

археологічному контексті, визначили необхідність їх більш докладного 

розгляду. 

Окремі питання, пов’язані з поховальними комплексами, висвітлювалися 

в літературі починаючи з ХІХ ст. У радянські часи центральною проблемою 

досліджень Києва став давньоруський період, тому «пізні» могили розглядалися 

побіжно або виключно узагальнено. Лише починаючи з 1990-х рр. помітно 

зростає науковий інтерес до більш докладного вивчення обраної теми. 

Проведення масштабних польових робіт у Києві, а також активізація досліджень 

в області історичної топографії, архітектури, порівняльної культурології та 

релігієзнавства призвели до появи хвилі публікацій з археології пізнього 

Середньовіччя та Нового часу. Серед досліджень, що торкаються теми 

виокремлено декілька спеціальних напрямів: археологічні та антропологічні 

студії, біографічна некрополістика, історична демографія, джерелознавство, 

ставрографія, вивчення надмогильних написів. 

Населення міста протягом ХVІ―ХVІІІ ст. зросло щонайменше втричі. 

Це неминуче призвело до активного функціонування та розширення місцевих 

некрополів, які так само як і в давньоруський період, були сконцентровані 

переважно у Верхньому Києві та на Подолі. Віддалений Печерський район в 

ранньомодерний період перетворився на новий центр, де зводилися церкви та 

функціонував Вознесенський жіночий монастир. Загалом, за весь період у 

Верхньому місті зафіксовано 1799 поховань (60%), на Подолі та Плоському ― 

609 (20%), Печерську та форштадті ― 534 (18%), околицях Києва ― 67 (2%). У 

низці випадків за результатами польових робіт нами вперше локалізовані 

кладовища. 
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Формальні ознаки належності могил дозволили розподілити їх за такими 

цвинтарями: 25 парафіяльними, 11 монастирськими і 2 міськими, а також 9 

могильниками, культових споруд поблизу яких не виявлено (ВН враховано як 

парафіяльний та монастирський окремо). Офіційно запроваджені в 1772 р. 

кладовища на Лук’янівці, горі Щекавиці та Саперному полі носять позаміський 

характер. На 16 ділянках міста відзначені 32 поодинокі могили, які вірогідно, 

належать до присадибних типів поховань. У процесі здійснення критичного 

аналізу інформації, в окремих випадках виникли труднощі зі встановленням 

загальної кількості відкритих пам’яток, місць їхнього розташування та часу 

функціонування культових споруд через наявні суперечливі або узагальнені 

дані. 

Монастирські некрополі вважалися найбільш престижними як серед 

чернечої братії, так і серед видатних політичних діячів та вищих церковних 

ієрархів. Їх характерною особливістю є синхронне функціонування декількох 

ділянок. Статус місця поховання визначався наближеністю до вівтарної 

частини, як поза стінами храму, так і всередині них. Планіграфія церковних та 

монастирських цвинтарів демонструє розміщення комплексів практично у всіх 

частинах культових споруд. Місця для поховання парафіян зосереджуються 

навпроти західного, північного та південного фасадів церков. Щільність могил з 

віддаленням від стін спадає. Немовлят мали ховати у вівтарній частині за 

амвоном та кліросами. Причинами особливого розміщення могил в значній мірі 

ставали територіальні обмеження цвинтарів в умовах міської забудови. 

Вдалося визначити щільність та межі окремих некрополів (зокрема, ВН, 

цвинтарі РПБЦ та МЗМ). Значні хронологічні діапазони існування цвинтарів 

(зокрема, СН, ВН, МЗМ, КПЛ, РПБЦ, УПБЦ, печерської Спасо-

Преображенської церкви, могильників біля церкви св. Федора Тирона та на 

вул. Юрківській, 3) свідчать про стійку поховальну традицію. Жорстке втілення 

одноманітних ритуальних дій під час похорону, в т. ч. і відсутність 

супровідного інвентарю, у переважній більшості випадків, створює перепони 
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для встановлення дати зведення комплексів. Внутрішня періодизація міських 

цвинтарів вимагає виокремлення хронологічних горизонтів на основі 

об’єктивних критеріїв для груп поховань у межах некрополю та залишає 

перспективи для подальшого вивчення теми. 

2. Проведений аналіз форм та конструкції поховальних споруд дав 

можливість визначити такі типи: 1) прості ґрунтові ями (понад 1890 од. ― 

62,8%); 2) дерев’яні домовини, залишки яких зазначені у польових звітах 

(983 од. ― 32,8%), 3) склепи (понад 97 од. ― 3,2%); 4) пірофілітові саркофаги 

вторинного використання (понад 19 од. ― 0,6%); 5) вимостки та комплекси з 

огородженням тіла (13 од. ― 0,4%); 6) крипти (7 од. ― 0,2%). Загальна кількість 

поховальних пам’яток складає щонайменше 3009 од. Абсолютну більшість із 

них (95,5%) репрезентована ґрунтовими комплексами та похованнями в трунах. 

Традиційною формою перших, як і в інших містах християнської Європи, 

виступає прямокутна в плані яма із заокругленими кутами. Зазвичай їхні 

розміри були ненабагато більшими від труни. Серед залишків останніх 

виокремлено трапецієподібну (218 випадків ― 46,5%) та прямокутну 

(254 випадки ― 53,5%) в плані конструкції. Дощаті домовини складаються з 

віка та ящика, які, ймовірно, збиралися за допомогою пазів, дерев’яних кілків, 

стрічок лика, обмеженої кількості цвяхів. 

З метою здійснення неіндивідуального різночасового поховання 

духовної та світської верхівки в монастирях кінця ХV ― ХІХ ст. використані 

складні одно- та двокамерні цегляні гробниці ― крипти. Решта цегляних 

склепів здебільшого призначалася для однієї особи. Вдалося визначити 

багатоактні комплекси, які могли виникнути в результаті підпоховань або 

здійснення поминальних церемоній (т. зв. відкритий комплекс). Визначено 

конструктивні особливості склепів. Фізичні властивості та параметри 

будівельних матеріалів дали змогу звузити період зведення низки споруд. 

Встановлено, що характер поховань у гробницях здебільшого відповідає 

світським особам. Склепи як тип могильної конструкції є результатом 
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наслідування західноєвропейської поховальної традиції, проникнення якої 

пов’язане з подіями кінця ХVІ ― першої половини ХVІІ ст. 

Пам’ятки з вимостками або огородженням тіла репрезентовані 

поодинокими випадками. Цілком можливо, що вони виконували функцію 

оберегу або імітували цегляну гробницю. Усі виявлені саркофаги належать до 

рідкісних типів та датовані ХІV―XVІІ ст. 

Додаткові елементи поховальної споруди зафіксовані у формі подушок 

та підголівників, цегляних хрестів, а також підставок для домовин. Кам’яні та 

цегляні підголівники відкриті в 62 могилах (найбільша частка їх знайдена в 

похованнях КПЛ ― 7%). Вони могли нести як утилітарне, так і семантичне 

(ідею духовного сходження) навантаження. Представленість на монастирських і 

парафіяльних цвинтарях, а також у дитячих комплексах даної категорії 

предметів відкидає гіпотезу про їх належність виключно чернечому обряду. 

3. Проаналізовано основні риси обрядовості. Кількість похованих у 

комплексі дозволила виокремити індивідуальні та неодиночні пам’ятки. 

Домінуючою формою є перші з них. Парні комплекси (34 пох.) представлені 

похованнями дорослого та дитини, двох дітей або дорослих. Найбільш 

вірогідною версією трактування є їх кровна або родинна спорідненість. Подібні 

комплекси здійснювалися одномоментно або у два етапи (підпоховання). 

Винятковий характер мають потрійне та колективні захоронення. 

Єдиною формою захоронення є інгумація. Абсолютна більшість кістяків 

лежать випростано зі складеними (схрещеними) верхніми кінцівками в області 

грудної клітки (живота) та паралельними (зведеними) стопами. У положенні 

тіла небіжчика віддзеркалене цілеспрямоване поєднання практичних та 

семантичних дій. 

Обличчя похованого, відповідно до православного віровчення, звертали 

на схід в очікуванні Другого пришестя. Для кожного з розглянутих цвинтарів 

характерна домінуюча (приблизно дві третини випадків) орієнтація, яка 

збігається з основною віссю культової споруди. Тобто формуючим ядром 
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некрополів є парафіяльний храм або головний собор обителі. Однак, на 

відхилення від основного вектору могли вплинути точка сходу сонця під час 

влаштування ями та внутрішня планіграфія цвинтаря. Нестійка орієнтація 

свідчить про відсутність усталеної та чіткої схеми їхнього формування (рядами 

та групами, лімітованість ділянки), а також про тривале функціонування 

цвинтарів. 

Супровідний інвентар вкрай обмежений у кількісному та 

репрезентативному аспектах, що зумовлено браком необхідності його 

використання в похованні християнина, та, ймовірно, втратами в процесі 

археологізації. Більш численний інвентар у відсотковому співвідношенні в 

цегляних гробницях (29,3%) є підтвердженням високого соціального рівня 

похованих. Символи особистого благочестя представлені енколпіонами, 

натільними хрестами, іконками. У кількісному аспекті переважають металеві 

натільні хрести (3,05% ― у простих ямах, 7,6% ― у склепах, комплексах із 

вимосткою та кам’яним саркофагом). Третина з них знайдена в похованнях 

дітей, що розширює вікові групи власників даної категорії інвентарю. На основі 

конструктивного аналізу форм середохрестя, завершення лопатей та додаткових 

елементів виокремлено 9 типів металевих натільних хрестів, які, зі свого боку, 

розподілені на підтипи та варіанти. Залучення широкого кола аналогій 

дозволило нам визначити хронологічні періоди побутування предметів. 

Незначна кількість відкритих натільних хрестів, можливо, пов’язана з 

відсутністю потреби в повсякденному носінні, високою вартістю ремісничих 

виробів або агресивним впливом ґрунту на матеріал їх виготовлення (дерево, 

шкіра). Натільні іконки, як і відмітні знаки духівництва (наперсні хрести, 

панагії, чотки, залишки Євангелія, ручні хрести, вериги та хрест на поясі), є 

унікальними знахідками в досліджених комплексах. 

До блоку ритуального інвентарю увійшли монети, фрагменти та цілі 

форми посуду. Варто зазначити, що їх загальна представленість у могилах 

складає лише 1,04%. Нумізматичні пам’ятки (0,57%) є результатом проведення 
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ритуальних дій «перехідного» характеру. Цілі форми та фрагменти скляного та 

керамічного посуду відкриті в 13 похованнях. Вірогідно, частина з них 

залишилася після проведення обряду соборування та належать до числа 

«сльозниць». Наявність прикрас (1,4%) й елементів дорогого вбрання в похованні 

є важливим соціальним ідентифікатором ― приналежності небіжчиків до 

світської або церковної верхівки. 

Меморіальний елемент поховальної споруди представлений 

надмогильними скульптурними пам’ятками, простими надмогильними 

кам’яними або чавунними плитами з епітафіями. Не втратили первинний зв’язок 

із поховальними комплексами лише 8 надгробних плит, які належали особам з 

привілейованих станів суспільства. 

За підсумками аналізу, чинники впливу на здійснення поховального 

обряду ХVІ―ХVІІІ ст. умовно розподілені на: релігійний (канони 

християнського поховання), соціальний (місце померлого в соціальній структурі), 

фізіологічний (статево-вікова категорія померлого) та ситуаційний (обставини 

смерті). Стійкі характеристики комплексів відображені в інгумації витягнуто на 

спині, прозахідній орієнтації, положенні кінцівок в області грудної клітки або 

попереку, відсутності або обмеженості супровідного інвентарю, простому 

вбранні без ґудзиків (?). Натомість відхід від усталених догм помітний в 

існуванні декількох типів поховальних споруд та їхніх додаткових елементів, 

неодиночних формах захоронення, варіативності орієнтації та положенні кінцівок 

небіжчиків, супровідному інвентарі, розміщенні могил на некрополі. Подібні 

відступи фактично розмивали стереотипні ритуальні дії схвалені християнською 

церквою, поступово втрачали силу та остаточно нівелювалися в ХІХ ст. 

Встановлено, що поховальна практика належить не лише до символічних та 

регламентованих церквою, але й повторювальних та усталених традицією дій, 

має генетичний зв’язок з ритуалом дохристиянського періоду. Вона є яскравим та 

надзвичайно інформативним джерелом вивчення духовної сфери життя 

тогочасних пересічних городян та видатних представників соціуму. 
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4. Отримано деякі демографічні характеристики киян ХVІ―ХVІІІ ст. 

Нині дані щодо статево-вікового розподілу налічують 633 індивідів з 16 

кладовищ. Абсолютна більшість із них (63,2%) походять з парафіяльних 

некрополів. Підсумки біоархеологічного аналізу та інформація писемних 

джерел ХVІІІ ст. дозволи порівняти основні демографічні показники. Майже 

40% з визначених осіб померло у віці до 20 років, що є результатом брак 

належних санітарно-гігієнічних умов, епідемій та голоду. Середній вік 

смертності складає приблизно 29―32 роки (30,8 років). За метричними книгами 

Києво-Печерської фортеці, середній вік смертності сягає лише 27 років. 

Отримання більш точних та повних даних в майбутньому, вірогідно, скоригує 

наведені дані. 

5. Співвіднесення особливостей поховальних пам’яток та православних 

чинів поховання за Требником 1646 р. дало змогу окреслити прижиттєвий 

соціальний статус померлих. Незважаючи на те, що духівництво складало 

незначну частку населення міста, поховання саме цього соціального стану 

завдяки збереженими епітафіям та писемним джерелам належать до найточніше 

атрибутованих. Загальна кількість комплексів у криптах, склепах та простих 

ямах, ідентифікованих як архієрейські, складає 17 од. Визначені як ієрейські 

поховання відкриті в саркофазі та простих ямах (10 пох.). Могили ототожнені з 

чернечими складають незначну групу (9 пох.) зафіксовані виключно в простих 

ямах. Серед поховань мирян наведено приклади небіжчиків з вірогідним 

військовим званням та заможним статусами. Маркерами прижиттєвого місця 

померлого в суспільній структурі стали: тип поховальної споруди, її 

розміщення, супровідний інвентар, прикраси, залишки одягу та взуття. 

Безсумнівно, що поховані в цегляних гробницях, саркофагах, на вимостках та в 

трунах із додатковим оздобленням, зважаючи на їх нечисленність і складність 

належать представникам церковної або світської верхівки. 

6. Здійснення християнського поховання було спрямоване на розірвання 

межі життя-смерть та повернення рівноваги світу в структурі мертвих і живих. 
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Здійснена спроба реконструкції поховально-обрядового комплексу спирається 

на відтворення послідовних православних ритуальних «перехідних» дій, 

відображених у писемних та археологічних джерелах. Вона складається з трьох 

головних етапів: передсмертний (підготовка помираючого), посмертний та 

завершальний. На посмертному етапі основним об’єктом ритуалу ставало тіло 

померлого, яке після омивання (отирали) вдягали та вкладали в труну. 

Археологічно його сліди простежуються у вигляді фрагментів одягу та взуття, 

посмертного інвентарю. На завершальному етапі відбувався безпосередній 

ритуал похорону. Його опредмеченими результатами є поховальна споруда, 

спосіб та положення небіжчика, речові матеріали із заповнення. Дана схема 

обрядовості є лише основою, на яку накладалися чини поховання архієрея, 

ієрея, мирянина та немовля (Требник 1646 р.). Дії, що супроводжували обряд 

поділяються на ритуальні (прозахідна орієнтація, хрестоподібне покладення рук 

померлого), утилітарні (параметри та вигляд поховальної споруди, випростане 

тілопокладення) та ненормовані (підпоховання). 

Отже, зафіксовані, систематизовані та досліджені поховання, та їх 

сукупності у формі цвинтарів значно розширюють кордони можливостей 

вітчизняної археології. Хоча виявлені понад 3000 могил є лише частиною 

великого київського некрополя ХVІ―ХVІІІ ст., вірогідно, окреслені тенденції 

носили загальний характер. Вивчення особливостей поховального обряду 

продемонструвало його складність та багатовекторність. Морфологія окремих 

могил, а нерідко й цілих груп, відхиляється від канонічних церковних 

постулатів. Тому твердження про «стандартний християнський обряд 

поховання» ХVІ―ХVІІІ ст. є коректним лише частково. Безсумнівно, що догми 

православного віровчення відігравали провідну роль. Водночас регулярність 

відступів як на парафіяльних, так і монастирських цвинтарях свідчить про 

відсутність жорсткого контролю за точним виконанням обряду, яка тривала до 

останньої чверті ХVІІІ ст.  
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

ААЕ ― Архітектурно-археологічна експедиція 

АВУ ― Археологічні відкриття в Україні 

АДУ ― Археологічні дослідження в Україні 

АО ― Археологические открытия 

будів. ― будівельне 

верх. ― верхні(я) 

ВН ― Вознесенський некрополь 

ВУАК/К ― Всеукраїнський археологічний комітет / Київ 

дит. ― дитина 

ЖТЦ ― старокиївська церква в ім’я Живоначальної Трійці 

залиш. ― залишки 

збер. ― збереженість 

зруйнов. ― зруйнований 

ИАК ― Известия Археологической комиссии 

ІА АН УРСР ― Інститут історії Академії наук УРСР 

ІА НАНУ ― Інститут археології Національної академії наук України 

ІА/К ― Інститут археології / Київ 

ІІМК/К ― Інститут історії матеріальної культури / Київ 

КДА ― Київська Духовна академія 

КДА ― Київська Духовна академія 

КДК ― Київська духовна консисторія 

КПЛ ― Києво-Печерська лавра 

КПЛ-А ― Києво-Печерська лавра — архів 

лів. ― ліва 

МЗМ ― Михайлівський Золотоверхий монастир 

МЗМ ― Михайлівський Золотоверхий монастир 

НА ИИМК РАН ― Научный архив Институт истории материальной культуры 
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Российской академии наук 

ниж. ― нижні(я) 

пр. ― права 

прямокут. ― прямокутний 

розм. ― розмір 

РПБЦ ― старокиївська церква Різдва Пресвятої Богородиці 

СН ― некрополь Софійського монастиря 

стратигр. ― стратиграфія 

товщ. ― товщина 

УН КПЛ ― Успенський некрополь Києво-Печерської лаври 

УПБЦ ― подільська Успіння Пресвятої Богородиці церква 

ф-т, фр-ти, фр-ом, фр-ми ― фрагмент, фрагменти, фрагментом, фрагментами 

Ц ― центр 

част. ― частина, частково 

череп н. ― череп лежить нормально 

череп на лів. – череп лежить на лівому боці 

череп на пр. – череп лежить на правому боці 

шир. ― ширина 
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Додаток Б 

Рис. 1. Карта цвинтарів, могильників та присадибних поховань Києва ХVІ-

ХVІІІ ст.
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Рис. 2. Некрополі Старого міста, Подолу та Плоського: 1 ― на початку ХVІ ст.; 

2 ― на початку ХVІІ ст. (номери та позначки на плані відповідають рис. 1).
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Рис. 3. Некрополі Старого міста, Подолу, Плоського та г. Щекавиці: 1 ― на 

початку ХVІІІ ст.; 2 ― в кінці ХVІІІ ст. (номери та позначки на плані 

відповідають рис. 1). 
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Рис. 4. Некрополі Печерської частини та форштадту: 1 ― на початку ХVІ ст.; 

2 ― на початку ХVІІ ст. (номери та позначки на плані відповідають рис. 1).
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Рис. 5. Некрополі Печерської частини та форштадту: 1 ― на початку ХVІІІ ст.; 2 

― в кінці ХVІІІ ст. (номери та позначки на плані відповідають рис. 1).
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Рис. 6. Зображення обряду похорону: 1 ― за [Олеарий 2003, с. 293]; 2 ― за 

[Требник 1996, с. 585]; 3 ― за [Логвин 1990, рис. 211]; 4 ― за [Степовик 1982, 

с. 52]; 5 ― за [Степовик 2012, с. 107]; 6 ― за [Де ля Фліз 1996, с. 71]; 7 ― за 

[Степовик 2012, с. 336]. 8 ― малюнок руїн Десятинної церкви 1857 р. за 

[Козюба 2014а; іл. 1, 1].
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Рис. 7. Некрополь Софійського собору за [Тоцкая 1993, с. 135].
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Рис. 8. Поховання Софійського монастиря: 1 ― поза Софійським собором; 

2 ― сторінка з польового щоденника Т. М. Мовчанівського за 1936 р. за 

[Мовчанівський, спр. 53, арк. 29зв.]; 3 ― поховання на ділянці між корпусом 3 

та будівлею консисторії Софійського монастиря за [Толочко и др., 

спр. 1972/109, кресл. 3, 4; Тоцкая, спр. 1973/110, кресл. 11]; 4 ― пох. 24 

цвинтаря Софійського монастиря за [НА ІА НАНУ, ф. 57, № 7523]; 5 ― пох. 16 

цвинтаря Софійського монастиря за [НА ІА НАНУ, ф. 57, № 7492].
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Рис. 9. Михайлівський чоловічий та Михайлівський (Софійський) жіночий 

монастирі на планах: 1 ― 1688 р.; 2 ― 1695 р.; 3 ― 1750 р.
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Рис. 10. Загальний план некрополя Михайлівського Золотоверхого монастиря за 

[Івакін та ін., спр. 1996—1997/103, кресл. 13, 37, 40, 41, 59―66; Козюба 2011, 

с. 39, 50, 60―63, іл. 1, 12, 17―20]. 
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Рис. 11. Поховання Михайлівського Золотоверхого монастиря: 1 ― розкопки 

1934 р. за [НА ІА НАНУ, ф. 57, № 7580, 7591]; 2 ― розкопки 1940 р. 

[НА ІА НАНУ, ф. 57, № 7672, 7694]; 3 ― розкопки 1997 р. за [Івакін та ін., 

спр. 1996—1997/103, кресл. 37]. 
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Рис. 12. Поховання Михайлівського Золотоверхого монастиря в розкопі 1 

(1997 р.) за [Івакін та ін., спр. 1996—1997/103, кресл. 60, 61]. 
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Рис. 13. Некрополь Михайлівського Золотоверхого монастиря: 1 ― поховання в 

розкопі 1 (1999 р.) за [Івакін та ін., 2001, кресл. 14]; 2 ― співставлення глибин 

та дат здійснення поховань некрополя; 3 ― співставлення орієнтації та періоду 

здійснення поховань. 
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Рис. 14. Цвинтар старокиївської церкви Різдва Богородиці. Розкопки: 

1 ― 1907―1908 рр. за [Колеснікова 2007]; 2, 3 ― 1936, 1937 рр. за 

[НА ІА НАНУ, ф. 57, № 7818, 8038б, 8047в, 8362, 8369, 8376]; 4―6 ― 2007, 

2009 та 2010 рр. (фотографії та креслення надані В. К. Козюбою). 
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Рис. 15. Загальний план некрополя старокиївської церкви Різдва Богородиці за 

[Милеев, спр. 163 (І―VІІІ); План, д. 3 (4); Полевой, д. 6 (7); 7 (8); д. 8 (9); 9 (10); 

Козюба, 2007; 2008; 2009; 2010].
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Рис. 16. Ділянка некрополя навпроти апсид старокиївської церкви Різдва 

Богородиці.
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Рис. 17. Ділянка некрополя навпроти південного фасаду старокиївської церкви 

Різдва Богородиці.
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Рис. 18. Ділянка некрополя навпроти західного фасаду старокиївської церкви 

Різдва Богородиці.
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Рис. 19: 1 ― ділянка некрополя навпроти північного фасаду старокиївської 

церкви Різдва Богородиці за [Милеев, спр. 163 (VІ), арк. 4; Полевой, д. 6 (7); 

д. 7 (8); д. 8 (9); д. 9 (10)]; 2 ― Трьохсвятительська церква на планах 1695 та 

1745 рр.; 3 ― пох. 1―3 цвинтаря Трьохсвятительської церкви (фото з 

НА ІА НАНУ); 4 ― церкви св. Феодора Тирона (№ 50) та св. Симеона (№ 53) на 

плані 1638 р.; 5 ― цвинтар поблизу руїн церкви св. Феодора Тирона, 1955 р. за 

[Гончаров, спр. 1955/4, кресл. 1].
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Рис. 20. Георгіївська церква на планах: 1 ― 1695 р.; 2 ― 1755 р.; 

3 ― Златоустівська церква на плані 1695 р.; 4 ― Троїцька церква на плані 

1787 р.; 5, 6 ― поховання цвинтаря Золотоустівської церкви за [Івакін та ін., 

спр. 2003/197, рис. 1―3].
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Рис. 21. Загальний план цвинтаря та поховання Троїцької церкви за [Мовчан та 

ін., спр. 1997/34, кресл. 1, 9―12; Мовчан та ін., спр. 2004/42, кресл. 1, 8―24, 

27―32].
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Рис. 22. 1 ― поховання Стрітенської церкви за [Козловський та ін., спр. 2006—

2007/179, рис. 16, 19, 24]; 2 ― пох. 2 могильника на розі вул. Володимирської та 

Десятинної за [Гамченко, спр. 70, арк. 2 зв., 3]; 3 ― Грецький монастир на плані 

1750 р.; 4 ― поховання Грецького монастиря за [Сагайдак и др., спр. 1996/85, 

кресл. 1]; 5 ― Флорівський монастир на мапі 1787 р.; 6, 7 ― розміщення та 

поховання некрополя Братського монастиря. 
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Рис. 23. 1. ― подільська церква Різдва Христового, 1750 р.; 2 ― розміщення 

поховань на цвинтарі Покровської церкви; 3 ― подільська церква Успіння 

Богородиці; 4 ― подільська церква св. Василя на плані 1750 р.; 

5 ― Микільсько-Притиська церква на плані 1695 р.; 6 ― церкви св. Іоанна 

Предтечі та Борисоглібська на плані 1783 р.; 7 ― Воскресенська церква на 

гравюрі 1880 р.; 8, 9 ― церкви Зішестя св. Духа та Набережно-Микільська на 

плані 1695 р.
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Рис. 24. Цвинтар подільської церкви Успіння Богородиці за [Івакін та ін., 

спр. 1996/1, кресл. 1; Івакін В. 2011, іл. 1].
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Рис. 25. 1 ― Подільська Спасо-Преображенська церква на плані 1695 р.; 

2 ― Свято-Введенська церква на плані 1750 р.; 3 ― щекавицький цвинтар на 

плані 1780 р.; 4 ― церква Всіх Святих на гравюрі ХІХ ст.; 5, 6 ― поховання на 

вул. Кирилівська, 12―18 та вул. Кирилівська, 26/2А за [Бидзиля и др., 

спр. 1993/57, кресл. 9, 14]; 7 ― поховання на вул. Костянтинтинівська, 34 за 

[Сагайдак и др., спр. 1989/267, кресл. 10]; 8 ― розміщення поховань могильника 

на Плоському. 
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Рис. 26. Некрополь довкола давньоруського храму на вул. Юрківській, 3 за 

[Бидзиля и др., спр. 1993/57, рис. 3; Сагайдак та ін., спр. 2003/126, рис. 3, 4].
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Рис. 27. 1 ― Пох. 24 на вул. Оболонська, 4 [Бидзиля и др., спр. 1989/56, рис. 38]; 

2 ― пох. 13 на вул. Введенська, 3А [Калюк и др., спр. 1990/38, рис. 72]; 

3 ― пох. 1 на вул. Щекавицька, 7/10 [Сагайдак и др., спр. 1998/132, рис. 14]; 4 

― ділянка цвинтаря на Плоському на планах 1745, 1750 та 1780 рр.; 5 ― пох. 9 

на вул. Воздвиженська, 43 за [Ивакин и др., спр. 1987/26а, кресл. 5]; 6 ― пох. 12 

на вул. Воздвиженській, 45―47 за [Івакін та ін., спр. 1992/33, кресл. 2].; 

7 ― пох. 15 та 16 на вул. Введенська, 3А [Сагайдак та ін., спр. 2006/247, 

табл. 12].
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Рис. 28. Києво-Печерська лавра на: 1 ― малюнку А.Вестерфельда 1651 р.; 

2 ― плані 1695 р.; Києво-Печерська фортеця та Вознесенська ружна церква на 

планах: 3 ― 1739 р.; 4 ― 1785 р. 5 ― церква Успіння Пресвятої Богородиці 

(№ 31), та каплиці Єльців (№ 32), Трьохсвятительська (№ 33), Іоанна Богослова 

(№ 34), Корецьких (№ 35) на плані 1638 р.; 6 ― гробниця митрополита Павла 

(Конюскевича) на фото кінця ХІХ ст. за [Балакін 2007б, с. 10, іл. 2 (1)]. 
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Рис. 29. Некрополь Успенського собору КПЛ. Склеп 4: а―д ― невідомі особи; е 

― арієрей Феофан; є ― архімандрит КПЛ І. Сенютович; ж ― донька генерал-

губернатора М. І. Леонтьєва; з ― дружина М. І. Леонтьєва ― М. В. Єрлакова; и 

― генерал-майор Я. В. Єльчанінов; і ― митрополит Павло Конюскевич; й ― 

генерал-майор П. С. Долгоруков; к ― М. І. Леонтьєв; л ― київський комендант 

С. Лакедемонський; м ― генерал-поруччик М. С. Бегічев за [Харламов, 

спр. 1986/28, рис. 19; Сіткарьова 2000, рис. 143].
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Рис. 30. 1. ― План некрополю Успенського собору Києво-Печерської лаври за 

[Захарченко 1888, с. 66]; 2 ― церква Різдва Богородиці (№ 65) та її цвинтар 

(№ 66) на плані 1638 р.; 3 ― Вознесенський монастир на плані 1638 р. 

Вознесенська та Покровська церкви Вознесенського монастиря на планах: 

4 ― 1695 р.; 5 ― 1774 р.; 6 ― співставлення глибин могильних ям 

Вознесенського некрополя.
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Рис. 31. Некрополь жіночого Вознесенського монастиря та ружної церкви за 

[Балакін, 2005; Івакін 2007, с. 17, іл. 1; Івакін 2008г, с. 16, іл. 10].
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Рис. 32. Цвинтар навпроти південного фасаду Вознесенського собору.
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Рис. 33. Цвинтар навпроти західного фасаду Вознесенського собору.
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Рис. 34. Некрополь Спасо-Преображенського храму за [Харламов и др., 

спр. 384, кресл. 5; Гончар 2002а, с. 37, рис. 1].
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Рис. 35. 1. ― Православний цвинтар біля Хрещатої долини за 

М. В. Закревським; 2, 3 ― лютеранський цвинтар на планах 1780 та 1783 рр.; 4, 

5 ― план Видубицького монастиря та братського цвинтаря біля нього 1887 р.; 

6 ― церква Різдва Іоанна на Звіринці на плані 1803 р.; 7 ― єврейський цвинтар 

на Кудрявці за М. В. Закревським. 
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Рис. 36. 1 ― Вознесенський цвинтар за М. В. Закревським; 2 ― Йорданський 

цвинтар [Попельницька 2007, с. 105]; 3 ― єврейський цвинтар на Звіринці на 

плані 1842 р.; міський цвинтар за ретраншиментом на планах: 4 ― 1781 р.; 

5 ― 1786 р.; 6 ― 1803 р.; 7 ― 1812 р. 
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Рис. 37. Схема типів поховальних споруд.
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Рис. 38. 1. ― Сходи до склепу 4 некрополя МЗМ за [Козюба 2011, с. 44, іл. 5]; 

2. ― крипта 4 в Успенському соборі КПЛ на схемі кінця ХVІІІ ст. за 

[Сіткарьова 2000, с. 133, рис. 133]; 3. ― орієнтація склепів; 4 ― матеріали, що 

походять із заповнення склепів; 5. ― співвідношення довжини та ширини 

склепів та трун. 
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Рис. 39. Комплекси з вимостками та обкладанням тіла: 1 ― цвинтар церкви 

Пресвятої Богородиці (1― пох. 120, 2 ― пох. 647), Вознесенський некрополь 

(3― пох. 82, 4 ― пох. 13, 5 ― пох. 11, 12) за [Милеев, спр. 163 (ІІІ), арк. 185, 

186зв.; Козюба, 2007; Балакін, 2005, арк. 65, 72, 137, 139]; 2 ― пох. 648 

цвинтаря церкви Пресвятої Богородиці (фото розкопок 2007 р.; надане 

В. К. Козюбою); 3 ― пох. 3 цвинтаря Видубицького монастиря за [Мовчан, 

спр. 1972/34б, рис. 21]; 4 ― поховальний комплекс в південній частині 

давньоруського нартексу Успенського собору КПЛ [Івакін 2003, с. 90].
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Рис. 40. 1 ― поховання Троїцької церкви (1, 2 ― пох. 46 та 53) та 

Вознесенського некрополя (пох. 174) за [Мовчан та ін., спр. 1998/5, кресл. 12, 

13; Балакін, 2005, арк. 134]; 2 ― реконструкція трун ІХ―ХІ ст. (1 ― тип А, 

2 ― тип Б, 3 ― тип В) за [Сагайдак 1988, с. 130, 132,  рис. 1―3] та ХІІ―ХІІІ ст. 

(4) за [Панова 2004, с. 75, рис. 23]; 3 ― срібні пластини з поховання П. Могили 

за [Сіткарьова 2000, с. 150, рис. 130, 131]; 4 ― Співставлення довжини та 

ширини могильних ям та домовин. 
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Рис. 41. 1 ― Діаграма співвідношення орієнтації могильних ям; 2 ― розрізи 

простої ями та комплексу з додатковою ямою для труни; 3 ― матеріал із 

заповнення ґрунтових поховань; 4 ― діаграма використаних в якості 

«підголівників» та подушок матеріали.
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Рис. 42. Некрополь подільської Успенської церкви: 1 ― склеп 1; 2 ― склеп 12 

за [Гупало и др., спр. 1979/16в, табл. 24, 25, 52 (2)]; 3 ― склеп 15 за [Івакін 

та ін., спр. 1996/1, кресл. 4, 9].
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Рис. 43. 1 ― Парні поховання (1―3: пох. 3, 28, 55 некрополя Троїцької церкви 

за [Мовчан та ін., спр. 1997/34, кресл. 1, 11]; 4 ― пох. 20 Вознесенського 

некрополя за [Балакін, 2005, арк. 23]; 5 ― пох. 32 цвинтаря по дорозі на 

Вишгород за [Сагайдак и др., спр. 1989/267, кресл. 10]; 6 ― склеп 7 

Вознесенського некрополя за [Івакін 2007, с. 21, іл. 4 (3)]); 2 ― діаграма 

співвідношення орієнтації померлих.
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Рис. 44. 1 ― Хрести-енколпіони (1 ― склеп 9 цвинтаря подільської Успенської 

церкви за [Гупало и др., спр. 1979/16в, табл. 30]; 2 ― пох. 36 у Успенському 

соборі КПЛ за [Харламов, спр. 1986/28, арк. 28зв.]; 3 ― пох. 209 некрополя 

МЗМ за [Івакін та ін., спр. 1996—1997/103, рис. 29 (1)]); 2 ― натільні іконки 

(1 ― пох. 250 цвинтаря МЗМ за [Івакін та ін., спр. 1996—1997/103, табл. 163]; 

2 ― пох. 92 Вознесенського некрополя за [Івакін 2008г, с. 20, іл. 14]; 

3―5 ― склепи 11 (3) та 1 (4, 5) цвинтаря подільської Успенської церкви за 

[Гупало и др., спр. 1979/16в, табл. 32―43, 57]). 
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Рис. 45. Схема типів металевих натільних хрестів.
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Рис. 46. 1 ― Різьблені наперсні хрести з цвинтаря МЗМ (1 – пох. 30; 2 – пох. 235 

за [Івакін та ін., спр. 1996—1997/103, табл. 163]); 2 ― Шкіряна палітурка 

Євангеліє зі склепу 10 цвинтаря подільської Успенської церкви за [Гупало и др., 

спр. 1979/16в, табл. 58]; 3 ― поховання та знахідки зі склепу 6 некрополя 

Успенського собору КПЛ за [Харламов, спр. 1982/34е, фото 3, 8, 9, рис. 1, 2].
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Рис. 47. 1 ― Вериги з пох. 5 цвинтаря церкви Стрітення Господнього за 

[Козловський та ін., спр. 2006—2007/179, рис. 23]; 2 ― речі з пох. 39 

могильника на вул. Юрківська, 3 за [Сагайдак та ін., спр. 2003/126, рис. 41, 99, 

105]; 3 ― кільця та персні з некрополя МЗМ (1 – пох. 34; 2, 3 – пох. 35; 4 – 

пох. 129 за [Івакін та ін., спр. 1996—1997/103, рис. 6, 28]; 5 – пох. 357; 6 – 

пох. 492 за [Івакін та ін., спр. 1998/92, рис. 160]; 8 – пох. 245) та Троїцької 

церкви (7 ― пох. 121 за [Мовчан та ін., спр. 2004/42, рис. 7]); 4 ― діаграма 

прикраси в київських похованнях. 
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Рис. 48. 1 ― Діаграма знахідок вбрання та взуття в склепах та на вимостках; 

2 ― діаграма знахідок вбрання та взуття в ґрунтових похованнях; 3 ― кількість 

виявлених ґудзиків в похованнях. 
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Рис. 49. Некрополь подільської Успенської церкви (1 ― пох. 47; 2 – пох 46; 3 – 

прикраси головного убору зі зруйнованого поховання на південь від храму; 4 – 

склеп 15); 2 ― залишки мундиру з пох. 70 некрополя на вул. Юрківській, 3 за 

[Сагайдак та ін., спр. 2003/126, рис. 103]; 3 ― митра митрополита Рафаїла 

(Заборовського) за [Головчанська 2010, с. 69].
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Рис. 50. Поховальний інвентар та залишки вбрання Вознесенського некрополя 

за [Івакін 2008г, с. 18, іл. 12].



358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Рис. 51. 1 ― Склеп 4 Вознесенського некрополя; 2 ― за [Харламов, 

спр. 1986/28, рис. 3]; 3 ― надгробок ген.-губ. С. І. Сукіна (фото надане 

С. А. Балакіним).
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Рис. 52. Мармуровий надгробок князя К. Острозького. Майстер С. Чешек (?), 

1579 р. та проект його відродження. 
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Додаток В 

Типологія натільних хрестів 

 

Найбільш крупна серія комплексу, що розглядається представлена 

литими латинськими хрестами з прямими кінцями типу І (14 екз.) (рис. 45). 

Група зразків підтипу І.1 має просту форму. Комплекс абревіатур носить 

типовий характер («ІС» ― «ХС» (Иисус Христос); «МРЛ» (Место лобно, рай 

бысть)). В даному підтипі виокремлено варіант А (пох. 31 цвинтаря 

Золотоустівської церкви; пох. 18, 238 та 276 Вознесенського монастиря; 

могильник на вул. Юрківська, 3 (2 екз.)); варіант Б (пох. 39 некрополя МЗМ) та 

варіант В (пох. 235 цвинтаря МЗМ)). Останній датується другою половиною 

ХVІІ – першою чвертю ХVІІІ ст. Аналогічні предмети відомі за знахідками в 

Московській, Ленінградській, Липецькій, Рязанській, Іркутській та 

Томській обл. РФ [Даркевич 1981, рис. 3, 9; Беляев 1995, табл. 106 (6, 7); 

Артемьев 1996, рис. 9, 2, 10, 13; Векслер 1999, рис. 15, 2; Кренке 2000, рис. 2, 11; 

Станюкович 2003, № 5-5; Боброва 2004, рис. 1, 4―6; Молодин 2007, с. 125, 129, 

145, 200, 209; Коршун 2008, табл. 22 (21), 26 (2, 9―11, 14―18); Бердников 

2012б, рис. 2, 1; 2012в, рис. 2, 1, 5; Спасѐных 2012, с. 169; Колпакова 2014, 

рис. 7; Воробьѐва 2013, рис. 2а]. Двобічні латинські хрести зі злегка 

розширеними (трапецієподібними) кінцями належать до підтипу І.2 (варіант А: 

пох. 19 та 77 Вознесенського некрополя; могильник на вул. Юрківська, 3 

(3 екз.); варіант Б: пох. 113 Вознесенського некрополя, пох. 13 цвинтаря по 

вул. Юрківській, 3). Тип І натільних хрестів має широкі географічні ― від 

Східної Європи до Далекого Сходу, та хронологічні межі ― з ХVІІ по ХVІІІ cт. 

[Станюкович 2005, рис. 1; Молодин 2007, № 100, 128, 133, 248, 266, 286; 

Векленко 2010, c. 58, рис. 10, 7, 9), №№ 53, 111; Колпакова 2011, с. 121; 

Бердников 2012а, рис. 2, 3; Харлашов 2013, рис. 3, 7; Нагрудные 2014, № 24]. 

Доволі великою групою зразків репрезентований тип ІІ (6 екз.), до якого 

належать вироби восьмикінцевої форми з розширеними вертикальними 
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напівпланками. Нижня частина внутрішнього хреста на виробах підтипу ІІ.1 

переходить в косоґратчасту плетінку (варіант А: склеп 8 некрополя МЗМ; 

варіант Б: пох. 57 цвинтаря Троїцької церкви, склеп 9, пох. 45 кладовища 

церкви Пресвятої Богородиці Пирогощої) На інших територіях схожі предмети 

широко представлені в Московській, Ленінградській, Тверській, Тюменській та 

Липецькій обл. РФ [Гнутова 2000, рис. 2в; Станюкович 2003, с. 40; Шполянская 

2008 рис. 1, 10; Спасѐнных 2012, № 109-111; Балюнов 2014, рис. 1, (23); 

Колпакова 2014, рис. 8]. Ці вироби побутували протягом середини 

ХVІ―ХVІІ ст. [Гнутова 2000, рис. 2в]. Зразки підтипу ІІ.2 походять з пох. 107 

цвинтаря Троїцької церкви та пох. 154 Вознесенського некрополя. Вони 

належать до т. зв. «проквітлого» типу другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст., оскільки 

на 4 кінцях та посередині нижньої балки симетрично розташовані два 

прямокутні виступи з 12 округлими кастами. Подібні предмети були знайдені в 

Московській, Липецькій та Іркутській обл. РФ, Башкірії [Каталог 1908, 

табл. ХІV (207); Тютюгина 2003, с. 292, 293; Молодин 2007, № 210; Коршун 

2008, табл. 23 (1-3); Спасѐнных 2012, с. 147, 181].  

Натільні хрести з додатковими елементами у вигляді променів, дуг або 

волют в прямих кутах середохрестя можна віднести до типу ІІІ (17 екз.). 

Пам’ятки підтипу ІІІ.1, що містять промені на середохресті (варіант А: пох. 35 

некрополя Золотоустівської церкви; варіант Б: пох. 133 некрополя МЗМ) крім 

Богородицької фортеці та в с. Липівці (Харківська обл.), відомі і на території РФ 

[Жизневский 1888, с. 82; Каталог 1908, рис. 115, 116; Беляев 1995, табл. 102; 

Артемьев 2005, рис. 4, 6; Молодин 2007, № 101, 235; Островский 2007, № 122, 

123; Коршун 2008, табл. 24 (1); Векленко 2010, рис. 7, 1, 2, 4; Бердников 2012а, 

рис. 2, 5, 6; Воробьева 2013, рис. 4а; Балюнов 2014, рис. 1, 9; Нагрудные 2014, 

№ 59]. Дослідники пластики датують їх ХVІІ ― першою половиною ХVІІІ ст. 

Волюти на середохресті хрестів підтипу ІІІ.2 прикрашені 4 променями 

(варіант А: цвинтар Десятинної церкви; варіант Б: пох. 9 на 

вул. Воздвиженській, 43). Відповідні знахідки зафіксовані в Москві, на 

Тискінському могильнику, в Іркутській, Липецькій та Курській обл. РФ другої 

половини XVII ― XVIIІ ст. [Векслер 1999, рис. 15 (4); Боброва 2004, 
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рис. 1, 13, 14); Зорин 2011, рис. 2, 5; Бердников 2012а, рис. 2, 7, 8; Спасѐнных 

2012, с. 181]. Зовнішні кути середохрестя зразка підтипу ІІІ.3 зі склепу 7 

Вознесенського некрополя поділені рослинною композицією. Аналогічну 

пам’ятку ХVІІ ст. виявлено під час розкопок Богородицької фортеці [Векленко 

2010, рис. 7, 7]. Єдиним екземпляром підтипу ІІІ.4 з променями на дугах є хрест 

з пох. 125 Вознесенського некрополя. Відповідний екземпляр зафіксований в 

культурному шарі ХVІІ ст. Тобольська [Аношко 2011, рис. 1, 6]. На кінцях 

променів середохрестя зразків підтипу ІІІ.5 знаходяться кульки (варіанту А: 

пох. 9 на вул. Воздвиженській, 43; варіант Б пох. 85 цвинтаря Троїцької 

церкви). Аналогічні екземпляри відмічені в Московській (Пушкінський та 

Данківський райони) обл. РФ [Коршун 2008, табл. 24 (2); Спасѐнных 2012, 

№ 144]. Кути середохрестя єдиного екземпляру, що репрезентує підтип ІІІ.6 

перекриті дугами з крупними кульками на них (варіант А: пох. 18 

Вознесенського некрополя, цвинтаря Десятинної церкви; варіант Б: могильник 

на вул. Юрківська, 3). Кути середохрестя усіх варіантів підтипу ІІІ.7 перекриті 

декоративними волютами з кульками, що утворюють ромб довкола гілок хреста 

(варіант А: пох. 3, 109 на кладовищі Троїцької церкви, пох. 99 на 

Вознесенському некрополі; варіант Б: пох. 120 цвинтаря Вознесенського 

монастиря; варіант В: склеп 6 некрополя МЗМ). Подібні зразки знаходимо в 

зібраннях церковно-археологічного музею КДА та Новгородського музею-

заповідника, Б. І. та В. М. Ханенків, Ф. М. Плюшкіна, Руського музею та 

Російський етнографічний музей в СПб (далі ― РЕМ) [Древности 1899, 

табл. ХV (164); Петров 1915, табл. ХХХІІ (6, 4); Гормина 2005, рис. 47; 

Островский 2007, № 130, 167; Русский 2011, № 210; Бердников 2012а, рис. 2, 9].  

Для латинських натільних хрестів типу ІV (3 екз.) характерні 

заокруглені завершення балок. Предмети, що мають розширення гілок у вигляді 

трилисника з округлими пелюстками, належать до підтипу ІV.1 (варіант А: 

пох. 59, варіант Б: пох. 167 Вознесенського некрополя). Подібні предмети 

відкрито на території Богородицької фортеці, некрополях Московської 

(Мойсеївський монастир), Іркутської (Ілімський остріг, Спаської та 

Хрестовоздвиженської церков (Іркутськ)), Вологодської, Тюменської та 
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Ленінградської обл. РФ [Векслер 1999, рис. 15, 5; Заидов 2005, рис. 6, 6; 

Молодин 2007, № 33, 126, 245, 273; Коршун 2008, табл. 25 (6―11); Векленко 

2010, рис. 10 (1); Бердников 2012а, рис. 2, 25; 2012б, рис. 4, 1, 2, 4, 5; Балюнов 

2014, рис. 3, 6; Колпакова 2014, рис. 3, 4]. Виріб з п’ятичасним розширенням 

балок з пох. 39 некрополя Вознесенського монастиря представляє підтип ІV.2. 

Окремі зразки даного підтипу представлені в Тюменській та Іркутській обл. РФ 

[Крамаровский 2000, с. 257, 259; Визгалов 2009, рис. 4, 2; Бердников 2012а, 

рис. 2, 20; 2012б, рис. 3, 6]. Згадані вироби відносять до другої половини ХVІІ 

― ХVІІІ ст. 

Всі бронзові литі хрести типу V (3 екз.) були знайдені на території 

цвинтаря Десятинної церкви. Їх балки завершені шоломоподібними 

(серцеподібними) кінцями. Середохрестя прикрашене дугами та променями на 

них. Однотипні екземпляри крім території Богородицької фортеці, також 

походять з кладовищ Спаського храму, Абалакського острогу, Мойсеївського та 

Данилового монастирів, Ілімського острогу; репрезентовані в колекціях 

гр. О. С. Уварова, Ф. М. Плюшкіна, Башкирського Державного музею 

ім. М. В. Нестерова, музею-заповідника Коломенське та Національного музею 

Республіки Білорусь [Каталог 1908, рис. 121―123; Беляев 1995, табл. 106 (11), 

107, 108 (38); Векслер 1999, рис. 15, 7; 2006, с. 295; Станюкович 2003, № 5-30; 

Тютюгина 2003, с. 297, 298; Карпенко 2006, с. 61; Молодин 2007, № 130, 174, 

272; Островский 2007, № 218, 220, 223; Данилов 2009, рис. 1, 2; Векленко 2010, 

с. 29, рис. 3, 3; Бердников 2012б, рис. 2, 14]. Даний тип пам’яток сформувався в 

другій половині ХVІІ ст. та перебував у обігу аж до ХХ ст. 

Мальтійські хрести з подовженим нижнім кінцем та фігурно 

розширеними кінцями балок належать до типу VІ (2 екз.). Ці вироби виявлені в 

похованні на території Маріїнського парку та пох. 218 Вознесенського 

некрополя. Аналогії описаного артефакту були знайдені під час розкопок 

Богородицької фортеці, на цвинтарях Ілімського острогу, Хрестовоздвиженської 

церкви (Іркутська обл. РФ), Абалакського чоловічого монастиря 

(Тюменська обл. РФ), а також у вигляді окремих знахідок в Московській та 

Ленінградській обл. РФ [Молодин 2007, № 261; Коршун 2008, табл. 23 (7-10); 
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Векленко 2010, № 97; Бердников 2012б, рис. 3, 1―4; Данилов 2012, рис. 1, 6; 

Колпакова 2014, рис. 5]. Перераховані екземпляри були поширені протягом 

XVІІ―XVIIІ ст. 

Мальтійський хрест з подовженим нижнім кінцем та прямими 

завершеннями балок відповідає типу VІІ. Даний унікальний у своєму роді 

золотий натільний хрест відкритий в склепі 8 Вознесенського некрополя. 

Подібні предмети віряни носили протягом другої половини ХVІ — ХVІІІ ст. 

Середохрестя натільного хреста з пох. 54 цвинтаря Золотоустівської 

церкви відповідає типу VІІІ та має округлу форму, а кінці – п’ятичасне 

завершення. Повністю ідентичний виріб знайти не вдалося, але досить 

близькими, без кульок на кінцях є екземпляри зафіксовані на кладовищі 

Ілімського острогу, а також у зібраннях Б. І. та В. М. Ханенків, РЕМ [Древности 

1900, табл. ХХХІІ (352); Молодин 2007, № 28, 47, 151, 318; Островский 2007, № 

241]. Використання таких хрестів тривало з ХVІІІ до початку ХІХ ст. 

Хрест з криноподібними (лілієподібними) кінцями близький до 

рівнокінцевого представляє тип ІХ (пох. 39 некрополя МЗМ). Ряд аналогів 

описаного предмету вдалося виявити в колекціях Б. І. та В. Н. Ханенків, 

Тверського історико-археологічного музею, Новгородського музею-заповідника 

та РЕМ [Жизневский 1888, с. 95; Древности 1900, табл. ХХХІІ (350, 351); 

Гормина 2005, с. 51, рис. 46; Островский 2007, № 290]. Часом їх побутування 

дослідники називають другу половину ХVІІ ― початок ХVІІІ ст. 
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