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УСПЕНСЬКИЙ СОБОР У ВОЛОДИМИРІ-ВОЛИНСЬКОМУ
В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ЗАКОМАРНОГО ХРАМУ

Закомарний храм за визначенням відомого
історика візантійської та давньоруської архітектури
О. Комеча є одним з перших здобутків
архітектурної традиції Київської Русі [ 1 ]. В таких храмах
півкруглими закомарами завершувалися не лише
великі прясла, які відповідають циліндричним
склепінням трансепта та центральної нави, а й
прясла компартиментів, розташованих між
раменами просторового хреста.

Найдавнішим храмом Київської Русі, який
зберіг первинне завершення фасадів, є Спасо-Пре-
ображенський собор у Чернігові (закладений до
1036 р.). Цей храм демонструє ще класичну
візантійську традицію: великі півкола закомар
відзначають рамена просторового хреста, а стіни кутових
членувань мають горизонтальне завершення [2].
Очевидно, так само було і в Софійському соборі
у Києві (літописи дають дві дати закладення храму:
1017 р. і 1037 р.), однак фасади його центрального
п ятинавового ядра оточені другими поверхами
внутрішніх галерей, які не зберегли ні первинних
фасадних стін, ні перекриттів [3].

Перший давньоруський собор, в якому
бічні прясла завершуються закомарами, це Софія
Новгородська (1045-1050/1052 р.). Однак чітка
конструктивна система закомарного

завершення у цьому храмі, як відзначає О. Комеч, ще не
склалася. Його північно-західний кут перекрито
циліндричним склепінням з орієнтацією шелиги
захід-схід, на західному фасаді цьому склепінню
відповідає конструктивна закомара, на
північному-декоративна. Південно-західний кут
перекритий циліндричним склепінням з протилежною
орієнтацією шелиги «південь-північ». Відтак, на
цьому боці конструктивна закомара виходила на
північний фасад, а на західному фасаді декоративна
закомара відсутня, через розташування сходової
вежі [4]. Східні кутові компартименти перекриті
половинами циліндричних склепінь, а відповідні їм
прясла південного і північного фасадів закомар не
мають. Окрім того, у Софії Новгородській існують
унікальні щипцеві конструктивні завершення, які
надалі не набули поширення (принаймні в інших
пам ятках вони невідомі).

Наступний етап формування закомарного
храму пов язаний з Києвом [5]. В 1073 р. у
Печорському монастирі закладають Успенський собор

(освячення 1087 р.), який є першим храмом, всі
прясла фасадів якого завершувалися півкруглими
закомарами. Згідно досліджень М. Холостенка
у цьому храмі компартименти між раменами
просторового хреста перекривалися за єдиною

системою: циліндричними склепіннями з орієнтацією
шелиг південь-північ [6]. В такому випадку на
південному і північному фасаді малі закомари були
конструктивними, а на західному декоративними.
На графічній реконструкції північного і західного
фасадів М. Холостенка п яти всіх малих закомар
розміщені на однаковій висоті, а їхні замкові
частини відповідають рівню п ят великої закомари [7].
Таке розміщення закомар свідчить про пониження
всіх компартиментів між раменами просторового
хреста. На площині великої закомари північного
фасаду М. Холостенко розмістив композицію
з вікна з арковим завершенням та двох ніш з пів-
арковим завершенням, фрагменти якої були
віднайдені під час розбору руйновищ собору. О. Комеч,
аналізуючи реконструкцію М. Холостенка, віддав
належне результатам роботи дослідника, водночас
зробив кілька принципових зауважень,
зазначивши, що композиція з вікна та двох ніш, залишки
якої були обміряні М. Холостенком, не могла
знаходитися у верхній частині центрального прясла
північного фасаду, оскільки вона була розібрана
ще в XIX ст. Спираючись на дані П. Лашкарьова,
O. Комеч вважав, що ця композиція
розташовувалася у західному малому пряслі північного фасаду
[8]. Звідси він робить висновок, що п яти малих
закомар західного фасаду, західних закомар
північного і південного фасадів розміщувалися на одному
рівні з п ятами великих закомар, а пониженими
відносно рамен просторового хреста були лише
східні кутові компартименти і відповідні їм
закомари північного і південного фасадів, що характерно
для візантійської традиції [9].

Майже одночасно з Успенським собором
Печерського монастиря зводився Михайлівський
собор Видубицького монастиря (закладення 1070 р.,
освячення 1088 р.). Дослідженнями 1970-х рр.
P. Викової та 1. Мовчана встановлено, що цей храм
будувався у два етапи. Спочатку було зведено шес-
тистовпний храм без нартекса, до якого пізніше
було добудовано нартекс зі сходовою вежею на хори
[10]. Перекриття центральної нави та трансепта
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центральної частини не збереглися, але цілком
очевидно, що вони перекривалися традиційними
циліндричними склепіннями, шелиги яких були
орієнтовані по осям рамен. У
південно-західному компартименті (первинний об єм) на третину
збереглося перекриття купольним склепінням [11].
Симетричне йому склепіння у північно-західному
компартименті не збереглося, але є всі підстави
вважати, що воно було аналогічним. Ймовірно,
такими ж купольними склепіннями були перекриті й
східні компартименти, які втрачені разом зі стінами.
На думку О. Комеча, всі малі прясла
Михайлівського храму завершувалися закомарами, але вони були
декоративними, оскільки за ними розміщувалися
купольні склепіння, тому розмістити у півколах цих
закомар вікна було неможливо, оскільки вони могли
існувати лише в закомарах конструктивних [12].
Іншу реконструкцію пропонує Н. Логвин, на думку
якої малі прясла завершувалися горизонтальним
карнизом [13] і лише зведений пізніше нартекс мав
закомарне завершення всіх прясел, про що свідчать
збережені залишки нижніх частин вікон або ніш
у південному пряслі західної стіни та на південній
торцевій стіні.

У 1108-1113 рр. було зведено Михайлівський
Золотоверхий собор, який став взірцем для
подальшого розвитку закомарного типу храмів. Серед
збережених храмів [14] у ньому вперше п яти усіх
закомар і великих, що відповідають просторовому
хресту, і малих над боковими компартиментами,
розташовуються на одному рівні, що надалі стане
однією з визначальних рис закомарних храмів [15].
Тим не менше, в інтер єрі Михайлівського собору
склепіння над східними боковими членуваннями
вівтаря, як і в Успенському соборі Печерського
монастиря, ще понижені (згідно візантійської
традиції), але на фасаді це пониження, на відміну від
Успенського собору, не виявлене, оскільки зовні
східні склепіння надбудовані декоративними
закомарами, п яти яких розташовані на однаковому
рівні з п ятами усіх останніх закомар [16]. Майже
одночасно з Михайлівським Золотоверхим собором
зводилася Троїцька надбрамна церква Печерського
монастиря [17], де п яти усіх закомар також
розміщені на одному рівні.

Наступний етап розвитку закомарного храму
пов язаний з Черніговом, де Борисоглібський
собор (перша літописна згадка 1123 р.) і Успенський
собор Єлецького монастиря (літописна дата
невідома, датування в межах кінця XI - першої половини
XII ст.) за об ємно-просторовим вирішенням дуже
близькі київському Михайлівському Золотоверхому
собору, але вже не мають пониження вівтарних ком-
партиментів, навіть, в інтер єрі. Однак, на відміну
від київських храмів XI -початку XII ст., стіни яких

зводилися у техніці «opus mixtum» з утопленим
рядом, у чернігівських соборах, Борисоглібському
та Успенському Єлецького монастиря, застосоване
рівношарове муруванням «opus isodos» [18]. Окрім
того обидва ці храми зберегли під хорами
перекриття хрестовими склепіннями, які у жодному
з храмів Києва XI-перших десятиліть XII ст. ще
невідомі [19].

Хрестові склепіння, як і рівношарове
мурування, є ознакою романської архітектури. Не
торкаючись шляхів, якими потрапило рівношарове
мурування до Чернігова, відзначимо важливі для
нашої теми елементи опорядження фасадних стін
храмів, зведених у такій техніці. Це характерні
для романської архітектури лопатки з півколо-
нами, аркатурні пояси та перспективні портали.
В Борисоглібському соборі перераховані елементи
збереглися фрагментами, а Успенський собор усю
фасадну декорацію зберіг практично недоторканою.
Отже, в Чернігові сформувався варіант закомарного
храму, який поєднав об ємно-просторове
вирішення київських закомарних храмів з романськими
конструктивними і декоративними елементами.
Цей чернігівський варіант закомарного храму
можна назвати «канонічним», оскільки згодом він
почав тиражуватися на значній території
Київської Русі (церква Успіння Богородиці Пирогощі
й Кирилівська церква у Києві, Георгіївська церква
у Каневі, Успенський собор у Володимирі-Волин-
ському, церква Петра і Павла у Смоленську та ін.).
Разом з тим, слід констатувати, що при
стандартній об'ємно-просторовій структурі і зовнішній
схожості фасадів «канонічних» закомарних храмів,
залишки їх верхніх склепінь демонструють істотні
варіації, для класифікації яких важливою є кожна
мінімально збережена пам ятка.

Однією з таких пам яток є Успенський собор
у Володимирі-Волинському. Архітектура цього
храму у роботах П. Раппопорта [20], А. Пєскової
[21], В. Луца, П. Ринкова [22], Н. Логвин [23],
С. Терського [24] розглядалася в різних аспектах,
проте проблемою конструктивного вирішення його
перекриттів детально не займався ніхто.

Перша літописна згадка про Успенський собор
у Володимирі-Волинському під 1160р. свідчить: «...
князь Мстислав Изяславичь подписа святую
церковь в Володимери Волынском и украси ю дивно»
[25]. Під 1170 р. літопис повідомляє про поховання
князя засновника у своєму храмі: «.. .положили тіло
його у святій Богородиці, в єпископії, що її він сам
був спорудив у Володимирі-[Волинському]» [26].
Відтак, фундатором Успенського собору у
Володимирі-Волинському був князь Мстислав Ізяславович,
а вірогідним початком будівництва собору є 1156 р.
(за П. Раппопортом [27]), хоча деякі дослідники
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Міхеєнко К. Успенський собор у Володимирі-Волинському...

Рис І. Успенський собор у Володимирі-Волинському. Фото 1886 р

припускають і більш раннє датування [28]. У 1491 р.
храм постраждав від пожежі під час татарського
набігу, але через три роки його відбудували [29].
У 1683 р. він знову горів, у результаті чого
потріскалися і впали склепіння та куполи [ЗО]. Храм
незабаром відремонтували, але він знову горів на
початку XVIII ст. [31]. Значну перебудову Успенського
собору проведено у 1753 р. за уніатського єпископа
Ф. Годебського, коли із західного боку храму було
добудовано екзонартекс [32]. У 1782 р. спроба
прорубати за розпорядженням єпископа С. Млодського
в північно-західному підкупольному стовпі вихід
до проповідницької кафедри завершилася обвалом
стовпа разом з частиною склепіння [33]. Після
приєднання у 1795 р. Західної Волині до складу
Російської імперії Успенський собор використовувався
як склад. Його відновлення розпочалося у 1805 р.,
проте ці спроби були невдалими через прорахунки
будівничих і нестачу коштів [34]. Храм занепадав
дедалі більше і в 20-х рр. XIX ст. його центральний
купол завалився разом із склепіннями [35].

Перше архітектурно-археологічне обстеження
Успенського собору в 1886 р. проводила спеціально
створена комісія, до складу якої входив А. Прахов
[36] . За результатами досліджень А. Праховим було
запропоновано проект реконструкції собору, за яким
передбачалося збереження екзонартекса XVIII ст.
[37] . Наприкінці 1890 р. проект А. Прахова
Імператорська археологічна комісія відхилила, прийнявши
рішення про необхідність подальших досліджень

храму [38]. У 1891 р. Успенський собор обстежив
М. Преображенський [39], у 1893 р.-В. Суслов
і Г. Котов [40]. За проектом Г. Котова, затвердженим
Імператорською археологічною комісією у квітні
1896 р. [41], Успенський собор було відбудовано
у формах Київської Русі (15 вересня 1896 р.
урочиста церемонія початку відновлення храму [42],
17 вересня 1900 р.-освячення храму [43]).

Нині Успенський собор у
Володимирі-Волинському існує у відбудованому вигляді, з суцільно
потинькованими стінами (рис. 7-9). Тому визначити
міру збереження мурування храму XII ст. та його
межі з пізнішими доповненнями без зондажних
досліджень неможливо. Оскільки після А. Прахова
[44], Г. Котова і В. Суслова [45] вивченням храму
ніхто предметно не займався,.для реконструкції
первинного перекриття Успенського собору та
первинного розташування вікон і ніш на його фасадах
основними лишаються роботи названих дослідників.

Як свідчать їхні записи, пов язані з роботами
по реставрації Успенського собору, він належить
«канонічному» варіанту закомарного храму зі всіма
характерними ознаками:

1) На користь закомарного покриття маємо
наступне свідчення «...кладка стены не везде
одинаковая; одна часть совершенно однородная

с кладкой всего храма и другая позднейшая,
отвечающая по времени западной пристройке.
Границы той и другой кладки представлялись в виде
полукружий. Отсюда ясно, что верхние границы
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Рис 2 Успенський собор у Володимирі-Волинському
Обмірне креслення західного фасаду

А Прахоеа 1886 р 3 колекції Волинського
краєзнавчого музею

Рис 3 Успенський собор у Вол одимирі-Волинському.
Обмір західного фасаду Г. Котова 1896 р

малых делений фасадов заканчивались именно
этими полукружиями» [46];

2) В інтер єрі бічні частини хорів спиралися
на хрестові склепіння: «О древнем устройстве хор
можно судить по следующим данным: в
юго-западном помещении, где ныне находится лестница на

хоры, существуют остатки пят древнего крестового

свода» [47];
3) Храм мав аркатурний пояс на рівні п ят

закомар: «В пятах этих арок [закомар-К.М.] ясно
видны следы древнего карниза. Он состоял из
маленьких арочек и двойного ряда кирпичных
украшений в виде пилы. Арочки состоят из трех
лекальных кирпичей, опирающихся на кирпичные
лекальные кронштейны» [48];

4) Лопатки храму, окрім кутових, були з пів-
колонки: «По сбитию штукатурки на некоторых
пилястрах оказалось что кирпичная кладка ... не

представляла ровных поверхностей; это обстоятельство
заставляло думать, что средняя часть выступов

обрублена. По произведенным раскопкам в этих
местах ниже уровня земли обнаружились
полукруглые выступы... Выступы эти по-видимому были
перелицованы, но тем не менее они могут служить

указанием, что первобытная форма выступов была
в том же роде. В позднейшее время полуколонки
видимо были сбиты заподлицо с заплечиками, что
и было замечено нами по удалению штукатурки
на существующих ныне пилястрах. Тоже самое
видимо на всех пилястрах, кроме угловых, которые

сохранились в первоначальном виде» [49];

5) На кресленні Г. Котова і В. Суслова на
західному фасаді зображено перспективний портал
[50], про який свідчить і така цитата: «...по
отбитии штукатурки и небольшой разломки около
наличника ныне существующей западной средней
двери, а равно и внутренних границ дверного

пролета были найдены две наружные впадины
первоначального отверстия дверей и верхняя граница ее
в виде полукружия» [51]. Перспективні портали
південного і північного фасадів не збереглися, але
дослідники вважали, що вони були аналогічними
порталу західного фасаду: «Северная и южная
двери храма находятся в настоящее время в таком

искаженном виде (как вследствие изменения их форм,
так и по причине их позднейшей перелицовки), что
определенных данных найти представлялось
невозможным. Тем не менее, можно с уверенностью
думать, что они имели тот же вид как и западная

дверь. Существование их подтверждается тем, что
во всех трех дверях обнаружены в толщине стены
прямоугольные каналы, служившие для просова

деревянных запоров...» [52];
6) Дослідженнями А. Прахова було доведено,

що собор зведений з плінфи і є пам яткою Київ-
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Рис 4 Ескіз відбудови західного фасаду Успенського
собору у Володимирі-Волинському Г Котова 1895 р

Рис. 5 Проект відбудови західного фасаду
Успенського собору у Володимирі-Волинському 1896 р

Рис 6 Успенський собор у Володимирі-Волинському Фото поч XX cm
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ської Русі. Але дослідник не акцентував увагу на
мурувальній техніці [53]. Проте сьогодні у
відкритих зондажах добре видно рівношарову техніку
мурування.

Стосовно конструкції верхніх склепінь Г.
Котов і В. Суслов констатували, що «...перекрытие
верхних угловых помещений западной части
храма также не сохранились в первоначальном виде.

Над этими помещениями возвышаются две башни.

Среднее помещение над хорами перекрыто
коробовым сводом по главной оси. Свод этот частями
провалился и по всем признакам не

одновременный с постройкой храма, хотя возведен в той же
форме приблизительно на первоначальном месте.
Что касается средних верхних перекрытий храма,
то в настоящее время, хотя и вполне ясно видны

остатки крестовых сводов, то все они позднейшего
происхождения. Сделать разборку позднейших пят
и проследить первоначальное их положение нам

не довелось по отсутствии необходимых
приспособлений. Впрочем, едва ли сохранились признаки
древних сводов, так как средние части храма

впоследствии были перекрыты сводами другой формы
(крестовыми). Единственно сохранившиеся
древние своды находятся над алтарными нишами  [54].

При відсутності детальних даних про
первинне перекриття храму єдиною підставою
визначення типу склепінь та напрямку їх шелиг є
вікна, які можуть існувати лише, як зазначалося,
у закомарах конструктивних, що відповідають
торцям циліндричних склепінь. На західному
фасаді Успенського собору в центральній закомарі
Г. Котовим і В. Сусловим було відкрито три вікна:
центральне з арковим завершенням, а бічні з півар-
ковим: «Для точного исследования самой верхней
средней наружной части стены, нами была
подвергнута изысканию такая же часть стены с западной
стороны храма, как наиболее доступная без особых
приспособлений (подмомстков). С этой целью был
проломан верхний свод позднейшей западной
пристройки, приходящийся выше усмотренной
перемычки в южном фасаде. В пространстве между
перемычкой и вторым сводом (соответствующим
главной арке) были найдены три углубления. По
тщательному рассмотрению этих углублений
оказалось, что в этих местах существовали тройные
окна (полукруглые в срединах и полудуговые по
бокам). При этом в западной части эти окна были
заложены лишь с внутренней стороны. Вследствие
чего удалось увидеть в толщине окон и убранство
их в виде фресковых орнаментов» [55].

У малих закомарах, що відповідають компар-
тиментам між раменами просторового хреста,
зафіксовані і вікна, і ніші: «В самих верхних частях
боковых делений храма были открыты небольшие

окна или впадины. Первые приходятся на
северном и южном фасаде, а вторые на той же высоте
против пазух верхних угловых коробовых сводов»
[56]. Такий варіант розташування вікон і ніш
у малих закомарах можливий за умови перекриття
цих компартиментів циліндричними склепіннями
з орієнтацією шелиг «південь-північ». Про таку
орієнтацію шелиг склепінь також свідчать низькі
бічні апсиди, які неможливо було зробити вищими,
бо найвищі точки їх конх знаходяться на рівні п ят
циліндричних склепінь. Аналогічну конструкцію
перекриття і низькі бічні апсиди має Успенський
собор Єлецького монастиря в Чернігові.

На відміну від чергування вікон з глухими
нішами у півколах закомар, яке залежить від
конструктивного вирішення склепінь (вікна у
закомарах конструктивних, ніші у закомарах
декоративних), у середньому та нижньому ярусах фасадних
стін вікна в межах одного ярусу з нішами майже
не чергуються, оскільки віконні отвори необхідні
для освітлення інтер єру та заміняти їх глухими
нішами недоцільно. Винятком є лише апсиди,
де у центрі півкола головної апсиди традиційно
розташовуються три вікна, а в центрах бокових
апсид по одному вікну, а бокові частини півкіл усіх
апсид декоруються, як правило, глухими нішами.
На бокових фасадах декоративні глухі ніші також
використовуються, але займають в основному
проміжки між ярусами вікон (Борисоглібський
собор в Чернігові, Георгіївська церква у Каневі).
Порівнюючи композиції вікон та ніш на фасадах
«канонічних» закомарних храмів з київськими за-
комарними храмами останньої чверті XI-початку
XII ст. можемо констатувати зменшення загальної
кількості ярусів: в Успенському соборі та Троїцькій
надбрамній церкві Печерського монастиря,
Михайлівському Золотоверхому соборі-чотири яруси,
в Успенському соборі Єлецького монастиря в
Чернігові, Кирилівській церкві в Києві-три. Щоправда
чернігівський Брисоглібський собор та канівський
Георгіївський собор мають ярус невеликих глухих
нішок, але він сприймається як декоративний фриз,
в Борисоглібському соборі цей фриз
розташовується у проміжку між вікнами у закомарах та вікнами
середнього ярусу, безпосередньо під аркатурним
поясом, а у Георгіївському соборі у проміжку між
вікнами середнього і нижнього ярусу.

Первинні розміри вікон на фасадах
Успенського собору у Володимирі-Волинському
зафіксовані на кресленнях А. Прахова і описані у звіті
Г. Котовим і В. Сусловим. Верхній закомарний
ярус вікон, що чергуються з нішами описано вище.
В середньому ярусі центральних прясел
розміщено по три вікна однакового розміру: «В главном
делении южной стороны храма на высоте 5 саж.

72



Міхеєнко К. Успенський собор у Володимирі-Волинському...

[~10,7 м-К.М.] от поверхности земли были
замечены части перемычки. Это обстоятельство
давало повод думать, что в этих местах когда-то

существовало по три окна. С этой целью была
отбита штукатурка в соответствующих местах по
внутренним и частью по наружным стенам храма.

При этом совершенно определенно выяснились

очертания и закладка тройных окон с западной,
северной и южной сторон» [57]. В нижніх частинах
центральних прясел розташовуються лише

перспективні портали входів, а вікна відсутні.
В малих пряслах південного і північного

фасаду у верхньому закомарному ярусі кожного прясла
було по одному вікну, а в малих пряслах західного
фасаду-по одній ніші. У середньому ярусі малі
прясла західного, південного і північного фасадів
мали по одному вікну розміру такого ж, як трійки
вікон у великих пряслах і розташованому на
одному з ними рівні: «В угловых частях храма на той
же высоте [гцо її у центральних пряслах-К.М.}
выяснены очертания и закладки одиночных окон»

[58]. Винятком є крайнє західне прясло південного
фасаду, де віконний отвір середнього ярусу значно
більших розмірів: «.. .в крайней части южной стены
храма нами была обнаружена кирпичная закладка
довольно большого отверстия ... приходящегося
над древним крестовым сводом (если такой
проектировать по остаткам пят). Перемычки этого
отверстия хотя и не сохранились, тем не менее,

границы ширины отверстия древнейшие. Ширина,
высота и положение проема указывают на то, что

в этом месте была дверь» [59]. На думку Г. Котова
і В. Суслова, це був вхід на хори «...допуская, что
дверь на хоры была извне храма..., то не остается
сомневаться, что через эту дверь был ход на
древние хоры» [60]. У нижньому ярусі усі малі прясла
мають по одному вікну однакового розміру, які
розташовані на одному рівні. Такий висновок можна
зробити зі звіту Г. Котова і В. Суслова та креслень
А. Прахова. У звіті Г. Котова і В. Суслова
зафіксовано: «На высоте четырех аршин [~2,84 м-К.М.}
от земли находятся тринадцать окон. Некоторые
из них были заметны до нашего расследования
храма, остальные обнаружены по отбитию частью
внешней и частью внутренней штукатурки, так как
в настоящее время все эти окна заложены

кирпичной кладкой» [61]. Зіставляючи фіксацію Г. Котова
і В. Суслова з кресленнями А. Прахова, можна
зробити такий висновок: п ять вікон-вікна апсид
(три у центральній [62] і по одному у бічних [63]),
інші вісім вікон-вікна малих прясел (на
північному фасаді вікна нартекса і західного членування
наоса зафіксовано на кресленні А. Прахова [64],
вікна західного та південного фасадів показано на
кресленнях Г. Котова і В. Суслова [65]).

Рис 7 Успенський собор у Володимирі-Волинському
Сучасніш вигляд із західного боку Фото К. Міхеєнко,

2016 р

Рис 8 Успенський собор у Володимирі-Волинському.
Сучасний вигляд з південного боку. Фото К. Міхеєнко,

2016 р

Рис 9 Успенський собор у Володимирі-Волинському.
Сучасний вигляд з північного боку Фото К. Міхеєнко,

2016 р
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Показовим може бути порівняння такої
композиції вікон з вікнами на фасадах Кирилівської
церкви в Києві (закладені після 1140 р., перша
літописна згадка під 1171 р.), яка також належить
«канонічному» варіанту закомарного храму. На
фасадах Кирилівської церкви три яруси вікон, але
тільки лише у двох верхніх вони утворювали чітку
ярусну композицію. У великих закомарах
центральних прясел розміщувалося по три вікна (нижні
частини цих вікон збереглися в інтер єрі в торцях
трансепта у вигляді трьох ніш з кожного боку),
нижче них у середньому ярусі також містилося по
три вікна. На західному фасаді в малих закомарах
були вікна [66], комбінації ніш та вікон у закомар-
них частинах малих прясел південного і північного
фасадів невідомі за відсутності точних даних про
конструктивне вирішення верхніх перекриттів ком-
партиментів між раменами просторового хреста.
В середньому ярусі малих прясел всюди
міститься по одному вікну, але рівні їх розташування та
розміри варіюються. А нижній ярус вікон не мав
єдиної композиційної схеми: у нартексі та західній
частині наоса висота вікон змінюється в

залежності від висоти склепінь під хорами та розмірів
ніш-аркасолій, в яких вони розташовуються [67];
вікна нижнього ярусу у вівтарній частині не мали
обмежень по висоті, тому розміщені значно вище
інших вікон нижнього ярусу.

Відсутність єдиної системи розташування
віконних отворів нижнього ярусу можна відзначити
й у чернігівському Успенському соборі Єлецького
монастиря. На північному фасаді в західному
пряслі, що примикає до центрального, вікно відсутнє,
а вікно в крайньому західному пряслі розташоване
нижче ніж в східному (також немає вікна у
середньому ярусі крайнього західного прясла північного
фасаду, що зумовлюється розташуванням у товщі
північної стіни сходів на хори).

В цілому можемо констатувати, що композиція
вікон на фасадах Успенського собору у Володими-
рі-Волинському серед збережених «канонічних»
закомарних храмів відзначається найбільш чіткою
ярусною системою: вікна кожного ярусу усіх прясел
розташовуються на одному рівні. Це зумовлювалося
передусім тією обставиною, що собор на відміну
від інших пам яток не мав ані галерей, ані добудов,
а також відсутністю у товщі однієї з стін сходів
на хори. Чіткій регулярності розташування вікон
сприяли і значні розміри храму (у порівнянні зі
збереженими пам ятками цього типу він найбільший)
[68]. Завдяки великим розмірам собору вікна у його
пряслах, що відповідають нартексу, розташовуються
над нішами-аркасоліями, щодо розташування вікон
у східних пряслах на одному рівні з іншими вікнами
можна припустити, що, можливо, вже склалася стала

система внутрішніх розписів.
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4. Комеч А. И. Древнерусское зодчество... -С. 248.

5 Комеч А.И. Возникновение позакомарного
завершения фасадов в храмах Киева второй половины
XI-начала XII века // Реставрация и исследования
памятников культуры.-М., 1975.-С. 9-21.

6. Холостенко М.В. Успенський собор Печерського
монастиря // Стародавній Київ.-К., 1975.-С. 153
Неоднозначним є визначення напрямку шелиг
склепінь у східних компартиментах між раменами
просторового хреста. На запропонованій М. Холос-
тенком реконструкції північного фасаду собору (див.:
Холостенко М В. Нові дослідження Іоанно-Предте-

ченської церкви та реконструкція Успенського собору
Києво-Печерської лаври // Археологічні дослідження
стародавнього Києва.-К., 1976.-С 144) конха бічної
апсиди розташована вище п'яти склепіння східного
компартимента, чого при орієнтації шелиги
склепіння північ-південь бути не може. Якщо вважати висоту
апсиди вірною, то східні компартименти, що
відповідали бічним вівтарям, могли бути перекриті лише
циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг
захід-схід. Якщо ж прийняти орієнтацію шелиг
північ-південь, тоді найвища точка конхи бічної апсиди
повинна знаходитися не вище п'яти циліндричного
склепіння. Виходячи з фотографій Успенського
собору до його руйнування, бічні апсиди
(відповідали пониженим східним компартиментам) були
не набагато нижчі від центральної. Тому, ймовірно,
східні компартименти були пониженими і перекриті
циліндричними склепіннями з орієнтацію шелиг
захід-схід, а західні компартименти з орієнтацією-
південь-північ.

7. Холостенко М.В. Нові дослідження-С. 144.

8 Комеч А. И. Древнерусское зодчество. -С. 272.

9 Комеч А.И. Древнерусское зодчество...-С. 269.
Зауваження О. Комеча були графічно відтворені І. Ані-
сімовим (див/ Анісімов І. О. Деякі особливості первіс¬

74



Міхеєнко К. Успенський собор у Володимирі-Волинському...

ної архітектури Успенського собору Києво-Печерської
лаври (авторська версія) // Лаврський альманах:
Києво-Печерська лавра в контексті української історії та
культури: 36. наук праць -Вип 12 -К , 2004 -С. 24)

10. Викова Р. Видубицький монастир // 3 історії
української реставрації: Додаток до щорічника
«Архітектурна спадщина України».-К.: Українознавство -
С. 179. Мовчан 1.1. Археологічні дослідження на Ви-
дубичах//Стародавній Київ.-К , 1975.-С. 100-102.

11. Н. Логвин вважає його парусом (Логвин Н. Г.
Михайловская церковь на Выдубичах в Киеве // Советская
археология - 1986.-№ 4.-С. 271).

12. Комеч А. И. Древнерусское зодчество ..-С. 265-266.
13. Логвин Н.Г. Михайловская церковь...-С. 270
14. Михайлівський Золотоверхий собор було зруйновано

у 30-х рр. XX ст., але перед знесенням його обміряв
1. Моргилевський (див.: Каргер М. К. Древний Киев
Очерки по истории материальной культуры
древнерусского города.-Том II. Памятники киевского
зодчества Х-ХШ вв.-М.-Л., 1961.-С. 277, 279)

15. Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева.-К., 1982.-
С. 100.

16. Комеч А И. Древнерусское зодчество ..-С. 280.

17. Троїцька надбрамна церква була зведена на кошти
чернігівського князя Святослава-Миколи Святоші,
але точний час будівництва невідомий; 1106 р.-рік
постригу в ченці Печерського монастиря князя
Святослава - вважається початком будівництва
храму, (див.: Раппопорт П. А. Русская архитектура
X XIII вв.: каталог памятников.-Л., 1982.-С. 25).

18. Рівношарове мурування могло використовуватися
у чернігівських храмах, які не мали закомарного
завершення всіх прясел. Прикладом є Іллінська церква
зведена рівношаровим муруванням, але закомарами
на фасадах завершується лише просторовий хрест.
Компартименти нартекса на північному і південному
фасадах мали горизонтальні карнизи (залишки
горизонтального карнизу збереглися на північному фасаді).

19 Реконструкція хрестових склепінь над другими
поверхами внутрішніх галерей Софії Київської Ю Асє-
єва, Г. Штендера, І. Тоцької (див.: Асеев Ю.С.,
Тоцкая И Ф., Штендер Г. М. Новое о композиционном
замысле Софийского собора в Киеве // Древнерусское
искусство: Художественная культура Х-первой
половины XIII вв.-М , 1988.-С 13-27) є дискусійною
(Комеч А И Древнерусское зодчество...-С. 207).

20. Раппопорт П. А. Мстиславов храм во
Владимире-Волынском//Зограф.- 1977.-№7.-С. 17-22.

21 Пескова А. А. Раскопки памятников архитектуры
XII века в г. Владимире-Волынском //
Археологические открытия 1982 -М, 1984.-С. 315-316.

22. Ричков П А. Луц В. Д. Сакральне мистецтво Воло-
димира-Волинського.-К., Техніка, 2004.- 192 с.;
Ричков П. А Дослідження та відбудова
Успенського собору у Володимирі-Волинському // Сучасні
проблеми дослідження, реставрації та збереження
культурної спадщини: 36. наук праць з
мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології.-К.,

2007 -Вип 4.-С. 295-314; Ричков П. А. Волинська
спадщина Адріана Прахова // Пам ятки України:
історія та культура-2008.- № 1.-С. 38-49;
Ричков П Барокові трансформації Успенського собору
у Володимир-Волинському // Минуле і сучасне
Волині та Полісся. Олександр Цинкаловський і край
Наук. збірник.-Вип. 27.-Луцьк, 2008.-С. 103-113.
Ричков П. Дослідницька та творча праця Адріана
Прахова на Волині // Минуле і сучасне Волині та
Полісся. Олександр Цинкаловський і край. Наук
збірник.-Вип. 27.-Луцьк, 2008.-С. 113-122.

23. Логвин Н. Г. До історії реставрації пам'яток в Україні
кінця XIX-початку XX ст. // Архітектурна
спадщина України.-Вип. З, част. 1. Питання історіографії
та джерелознавства української архітектури -К.,
1996.-С. 193-198.

24. Терський С. Княже місто Володимир.-Львів, 2010.-
320 с

25. Полное собрание русских летописей.-Том девятый.
VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршей
или Никоновской летописью -СПб., 1862.-С. 229

26. Літопис Руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновець;
відп. ред. О. В Мишанич.-К., 1989.-С. 302-303.

27 Раппопорт П А. Мстиславов храм ..-С. 17.

28. Ричков П. А. Луц В. Д. Сакральне мистецтво .. -
С. 54. Терський С. Вказ. праця.-С. 118.

29. Левицкий О. И. Историческое описание Владимиро-
Волынского Успенского храма, построенного в
половине XII века князем Мстиславом Изяславичем.-К ,
1892 -С 49.

30. Дверницкий Е. Археологические исследования
в г. Владимире-Волынском и его окрестностях
// Киевская старина.- 1887.- № 1.-С. 38.
Левицкий О. И. Указ. соч.-С 68

31. Левицкий О. И. Указ. соч.-С. 69.

32. Дверницкий Е. Указ соч -С. 38. Левицкий О. И. Указ
соч.-С. 71-72.

33. Дверницкий Е. Указ соч -С. 39. Левицкий О И. Указ
соч.-С. 72.

34. Гаврилюк С. В. Відновлення Успенського собору
м. Володимира-Волинського-унікальної пам'ятки
Київської Русі концепція, здійснення, результати
// Чорноморський літопис: Науковий журнал.-Вип.
1.-Миколаїв, 2010 -С. 76.

35. Левицкий О И. Указ соч -С. 101.

36. Левицкий О. И. Указ. соч.-С. 108. Ричков П. А.
Дослідження та відбудова...-С. 296.

37. У Волинському краєзнавчому музеї зберігається
проект реконструкції західного фасаду А. Прахова
(інв № Г-889. «Обновление Владимиро-Волынекого
Успенского собора XII в. А. В. Прахова»). Проекту
реставрації Успенського собору А Прахова
присвячено статті П. Ринкова (Ричков П.А Дослідження
та відбудова...-С. 295-314) та С. Ковальчук
(Ковальчук С.І. Проект Адріана Прахова 1886-1890
рр з реконструкції Успенського собору XII ст
у Володимирі-Волинському (за матеріалами фондів
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Архітектурна спадщина Волині. Випуск 5

Волинського краєзнавчого музею) // Могилянські
читання 2014 року: 36. наук, пр.: Давньоруські храми:
дослідження та збереження.-К., 2015.-С. 169-176)

38. Ричков П. А. Дослідження та відбудова...-С. 304.
Гаврилюк С. В. Історичне пам'яткознавство Волині,
Холмщини і Підляшшя (ХІХ-початок XX ст.):
Монографія. 2-е вид., доп.-Луцьк, 2008.-С. 338-339

39 «Командированный в сентябре 1891 г. академик
архитектуры М Т. Преображенский, исследуя стены
Мстиславова храма с технической целью для
определения их прочности, нашел в некоторых местах под
слоем штукатурки следы древнего орнамента» (Цит.
за: Левицкий О. И. Указ. соч.-С. 113).

40 ЦДІАК, Ф 442. Канцелярія Київського,
Подільського та Волинського Генерал-Губернатора. On. 295.
Господарська частина по духовним справам. Спр.
17. Листування з Міністерством внутрішніх справ,
Волинською казенною палатою і Волинським

губернатором про проведення робіт по відбудові давнього
Успенського собору в м. Володимирі Волинської
губернії^ 6 вересня 1866-23 липня 1899 р.)-Арк. 252.

41. Гаврилюк С.В. Історичне пам яткознавство...-С. 339.

42. Там само.-С. 340.

43. Там само.-С. 343.

44. У ЦДІАК зберігаються копія Доповідної записки
А. В. Прахова про археологічні дослідження та
відбудову Успенського Мстиславова собору XII ст. у м.
Володимирі-Волинському від 10 квітня 1890 р. (Ф.
442, оп. 295, сп. 17, арк. 73-75зв.); копія Археологічної
записки професора А. В. Прахова про Успенський
собор в м. Володимирі-Волинському і про дослідження
його у 1886 р. (Ф. 442, Оп. 295, Спр. 17, арк. 76-98);
Пам ятна записка професора А. В Прахова від 26
лютого 1890 р. (Ф 442, Оп. 295, Спр 17, арк. 99-101).

45. У Національній бібліотеці України ім. В.
Вернадского із значними втратами зберігається альбом
«Памятники Волыни. Альбом фотографий к
археологической поездке профессора А. В. Прахова на
Волынь в 1886 году.-Б. м.: Изд. Свято-Владимирского
православного братства в г. Владимире-Волынском».
// Національна бібліотека України ім. В. Вернадського,
відділ образотворчих мистецтв, № 773247.- 124 арк.

46. У ВКМ зберігаються наступні обмірні креслення
А.В. Прахова, 1886 1890рр.: інв.№ Г-887,«УІІ. Вла-
димиро-Волынский Успенский собор XII в.
Продольный разрез по линии в-г в настоящем его виде»), 1 арк.;
інв.№ Г-888.: «V. Владимиро-Волынский Успенский
собор. XII в. Поперечный разрез по линии д-е с видом
на западный вход»), 1 арк.; інв. № Г-890.: «III.
Владимиро-Волынский Успенский собор XII в. Продольный
разрез по линии a-б в настоящем его виде»), 1 арк.;
інв. № Г-891. «І. Владимиро-Волынский Успенский
собор. План храма в настоящем его виде»), 1 арк.; інв.
№ Г-893. «VIII. Владимиро-Волынский Успенский
собор. XII в. Северный фасад в настоящем его виде»), 1
арк.; інв. № Г-894. «IV. Владимиро-Волынский
Успенский собор. XII в. Поперечный разрез по линии Д-Е
с видом на главный алтарь в.н.с.»), 1 арк.; інв. № Г-895.
«VI. Владимиро-Волынский Успенский собор. XII в.

Западный фасад в настоящем его виде»), 1 арк.; інв.
№Г-896. «II. Владимиро-Волынский Успенский

собор. План древних частей храма с остатками древнего
пола XII в.»), 1 арк

47 У ЦДІАК зберігаються дві копії Доповіді Г. Котова

і В. Суслова, відправленої'до Імператорської

Археологічної Комісії у Санкт-Петербурзі: перший
екземпляр без креслень (Ф. 442, оп 295, сп. 17 Листування
з МВС, Волинською казенною палатою і Волинським

губернатором про проведення робіт по відбудові
давнього Успенського собору в м. Володимирі

Волинської губернії (16 вересня 1866-23 липня 1899 р.,

арк. 227-236); другий екземпляр з кресленнями (Ф.
442, оп. 295, Спр. 17. Листування з МВС, Волинською

казенною палатою і Волинським губернатором про
проведення робіт по відбудові давнього Успенського

собору в м. Володимирі Волинської губернії (16
вересня 1866-23 липня 1899 р.), арк. 252-264); всі

посилання в тексті зроблено на другий екземпляр,
в якому наявні креслення.

48. Копія Доповіді Г. Котова і В Суслова... - Арк. 257зв.,
264

49. Там само.-Арк. 255зв

50. Там само.-Арк. 257зв., 258, 264.

51. Там само.-Арк. 253.

52. Там само.-Арк. 264.

53. Там само.-Арк. 255.

54. Там само

55. Прахов А.В. Об исследовании Мстиславова Вла-

димиро-Волынского собора XII века: Реферат на
Московском Археологическом съезде // Волынские

епархиальные ведомости.- 1890.-№ 5 Часть неоф.-
С. 162-163

56. Копія Доповіді Г. Котова і В. Суслова...-Арк. 258,
258зв.

57. Там само.-Арк. 257, 264.

58. Там само -Арк. 257зв., 264.

59. Там само.-Арк. 256зв., 257, 264.

60. Там само.-Арк. 257, 264

61 Там само.-Арк. 256

62. Там само.-Арк. 256.

63 Там само.-Арк. 255зв.

64. ВКМ, інв. № Г-894. А. Прахов. Креслення.
Поперечний розріз по лінії Д-С з видом на головний вівтар

Успенського собору у м. Володимирі-Волинському.
1886-1890 рр. м Київ, 1 арк. Копія Доповіді Г. Котова
і В. Суслова...-Арк. 262зв.

65. Копія Доповіді Г. Котова і В. Суслова ..-Арк. 262зв.

66. ВКМ, інв. №Г-887. А. Прахов. Креслення

Поздовжній розріз по лінії в-г Успенського собору в м.

Володимирі-Волинському. 1886-1890 рр. м. Київ, 1 арк

67. Копія Доповіді Г. Котова і В. Суслова... - Арк. 262зв.,
264.
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68 Холостенко Н.В. Новые данные о Кирилловской
церкви в Киеве // Памятники культуры. Исслед.
и реставрация.-М., 1960.-Т. 2.-С. 17.

вжина 31 м, ширина 22 м, підкупольний простір
7x7,7 м (Там само.-С. 20-21); Успенський собор
Єлецького монастиря в Чернігові-довжина 29,6 м,
ширина 19,2 м, підкупольний простір 6,9x6,2 м
(Там само -С 45); Борисоглібський собор у
Чернігові-довжина 26,5 м, ширина 18,1 м, підкупольний
простір 6,1x5,7 м (Там само.-С. 41); Георгіївська
церква у Каневі -довжина 25,2 м, ширина 16,7 м,
підкупольний квадрат 5,8x4,9-5 м (Там само.-С. 31).

69 Над нішами-аркасоліями розташоване лише вікно
у південній стіні нартекса

70. Успенський собор у Володимирі-Волинському має
довжину 34,7 м, ширину 20,6 м, підкупольний
простір 8x7,45 м (Раппопорт П А Русская
архітектура .-С. 106), Кирилівська церква у Києві-до-

У статті окреслено етапи еволюції закомарного храму Київської Русі, що пов язані з Києвом,
Черніговом та Новгородом. Завершальним етапом його розвитку було формування у першій чверті
XII ст. у Чернігові його «канонічного» варіанту, який згодом розповсюдився по значній території
Київської Русі. «Канонічному» закомарному храму належить і зведений у XII ст. Успенський
собор у Володимирі-Волинському. Він має всі характерні ознаки «канонічного» закомарного храму,
про що свідчать матеріали досліджень кінця XIX ст. А. Прахова, Г. Котова і В. Суслова. Первинне
перекриття храму не збереглося, бо храм протягом свого багатовікового існування зазнавав
часткових руйнувань і перебудов. При відсутності збереженого перекриття основою його реконструкції
є наявність вікон або ніш у закомарах. Конструкцію первинного перекриття Успенського собору
встановлено на основі зафіксованих Г. Котовим і В. Сусловим вікон та ніш у залишках закомар
цього храму. А зображені на кресленнях А. Прахова і описані у звіті Г. Котовим і В. Сусловим
первинні розміри вікон храму дали можливість відтворити їх первинну композицію на фасадах
Успенського собору. Ця композиція у порівнянні з іншими «канонічними» закомарними храмами
відзначається найбільш чіткою ярусною системою: вікна кожного ярусу всіх прясел
розташовуються на одному рівні.

The stages of evolution of zakomara (arched gable) temple of Kyivan Rus were outlined in the article.
These stages are connected with Kyiv, Chernihiv and Novgorod. The final stage of its development was a
formation «canonical» variant of it in Chernihiv in the first quarter of XII century. Sometime later, this
«canonical» variant extended to a large part of the territory of Kyivan Rus. The Dormition cathedral
of Volodymyr-Volynsky built in the XII century belongs to «canonical» variant of zakomara temple.
This cathedral has all the characteristic features of «canonical» variant of zakomara temple, what is
confirmed with materials of researches of the end of XIX century by A. Prakhov, H. Kotov and V. Suslov.
The primary overlap of this cathedral hasn t preserved, because the temple was partially collapsed and
reconstructed throughout its centuries-old existence. In the absence of a preserved overlap, windows and
niches on temple s zakomara are basis of its reconstruction. The construction of the primary overlap of
the Dormition cathedral was defined on the basis of materials of H. Kotov and V. Suslov, which fixed the
primary windows and niches on zakomara (arched gables) of this temple. The primary sizes of windows
of the Dormition cathedral represented on A. Prakhov s drawings and described in the H. Kotov and
V. Suslov s report gave an opportunity to restore their original composition on the facades of the temple.
Comparing to other «canonical» zakomara temples, the windows  composition of Dormition cathedral
of Volodymyr-Volynsky differs in accurate tier system, where windows of each tier of all the fences of
facades are located at one level.
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