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У статті розглядається просторове розташування, архітектурне вирішення та основ-
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Головними архітектурними домінантами в системі міської забудови здавна висту-

пали культові об’єкти – церкви і собори. Попри те, що сакральна архітектура Батурина 
давно привертає до себе увагу дослідників [8; 13], у її містобудівному розташуванні, 
архітектурно-планувальному вирішенні, навіть у назвах церков досі залишається чи-
мало нез’ясованих питань. Наукові студії останніх років, у т.ч. археологічні, дозволя-
ють систематизувати та критично осмислити накопичений на сьогодні матеріал. 

У XVII–XVIІI ст. в межах укріплень Батурина знаходилися замкова, соборна 
Троїцька і Миколаївська церкви. На форштадті стояли Покровська та Введенська, 
ще один храм був на території садиби гетьмана Івана Мазепи. Первісно всі храми 
були дерев’яними, заміна їх мурованими відбувалася в останній чверті XVII ст. Пі-
сля знищення міста в 1708 р. церкви відбудовано дерев’яними. Ще один етап му-
рованого будівництва у Батурині припадає на останню чверть XVIІI ст. Традиційно 
муровані храми поставали на місцях попередніх дерев’яних і зберігали своє зна-
чення у міській забудові. Найбільша концентрація церков спостерігалася у серед-
місті, в межах міських укріплень.  

Дерев’яна церква була композиційною домінантою Цитаделі Батуринської фор-
теці. Дата її спорудження невідома. Перша згадка про дерев’яну церкву у замку від-
носиться до кінця 1680-х рр. [12, стб. 1020]. В історіографії усталилася думка, що 
батуринська замкова церква була освячена на честь Воскресіння Господнього. Опо-
середковані свідчення цього дослідники вбачають у ктиторському написі на дзвоні 
«Голуб», відлитому коштом І. Мазепи в 1699 р. для Батуринської Воскресенської це-
ркви та матеріалах Бендерської комісії після смерті гетьмана, де переписані його фу-
ндації [4; 14]. Ця дерев’яна церква припинила своє існування 2 (13) листопада 1708 р. 
[16, с. 47]. В 2008 р. на місці, локалізованому за цвинтарем, побудовано новий храм, 
освячений в честь Воскресіння Господнього. 

Собор Живоначальної Трійці в Батурині почав будувати гетьман Дем’ян Ігнато-
вич [1, стб. 834], а закінчував його вже Іван Самойлович на кошти, що дісталися від 
попередника [1, стб. 835] та на щедрі царські пожертви [2, стб. 213]. Згодом на собор 
Живоначальної Трійці наступний гетьман – Іван Мазепа виділив 20000 золотих [4, c. 130–
131]. Храм був зруйнований у 1708 р.: «Церков … в городі Тройци Святой каменная 
верхами и работою внутрь огоріла» [16, c. 47–48]. Навіть через 18 років після цього 
будівля стояла пусткою, без вікон і дверей, з пошкодженими склепіннями [10, c. 73]. 

Саме з цим храмом ототожнюються археологічні рештки культової споруди, ви-
явлені Батуринською археологічною експедицією в 2006 р. й досліджені в 2007–2009 рр. 
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у пров. В. Ющенка, 5, 7 [11, c. 286–309]. Церква мала три нави, три вівтарні апсиди, 
два опорні пілони та великий п’ятигранний бабинець-притвор із західного боку. За-
гальна довжина храму становила 38,7 м, ширина – 24,1 м. Судячи з параметрів і 
конфігурації фундаментів, центральна гранчаста апсида сягала повної висоти храму, 
а бічні апсиди були пониженими. Храм міг мати від трьох до п’яти світлових бань. 
Фасад був декорований бароковими колонами чи напівколонами. За конфігурацією 
фундаментів його найближчим архітектурним аналогом визначено Вознесенський 
собор однойменного жіночого монастиря у Києві, котрий був споруджений у 1701–
1705 рр. [11, с. 288–297]. Але Троїцький собор у Батуринв, збудований на початку 
1670-х рр., швидше за все, належав до іншого архітектурного типу, поширеного на 
Чернігово-Сіверщині в той час – хрещатого центричного п’яти- чи дев’ятидільного 
храму. Представниками цього типу є Миколаївський собор у Ніжині, Троїцький со-
бор Густинського монастиря, Успенський собор у Новгороді-Сіверському. 

Ще одним аргументом, на користь того, що храм, до цього ідентифікований як 
Троїцький собор, не був діючим, є відсутність у культурному шарі будь-яких слідів 
тиньку, віконного скла й покрівлі. На цю деталь уперше звернув увагу історик архі-
тектури Сергій Юрченко. Він вбачає в розкопаних у Батурині підмурках наслідуван-
ня дещо видозміненої планової композиції Борисоглібського собору в Чернігові,  
виявлені ж рештки ідентифікує як не добудований на початку XVIІІ ст. Миколаївсь-
кий собор [18, c. 108–109].  

До 1739 р. було збудовано дерев’яну Троїцьку церкву без приділів, яка знаходи-
лася «на улице к селу Миченкам лежачой» [17, арк. 448 зв.]. Наприкінці 1760-х рр. її 
вже називали старою. В 1783 р. було закладено новий кам’яний Троїцький храм  
«о пяти главах» [5, арк. 1–8 ]. Через аварійний стан дерев’яної церкви в травні 1784 р. 
її опечатали [5, арк. 1–8]. Проте, парафіяни, яких тоді нараховувалося лише 176 дво-
рів, так і не спромоглися добудувати муровану Троїцьку церкву. На нашу думку, це 
вдалося К. Розумовському, а освятили її в ім’я Воскресіння Господнього восени 1802 р.  

Про побудову Воскресенської церкви на місці фортечної церкви Святої Трійці 
згадує в своїй праці архієпископ Філарет (Гумілевський) [9, c. 433], зазначаючи, 
що до новозбудованої церкви відійшов Троїцький цвинтар площею 2307 кв. сажні 
(1,05 га) [9, c. 433]. 

Перша згадка про дерев’яну Миколаївську церкву «в городі» Батурині відно-
ситься до 1654 р. [15, с. 234]. На честь храмового свята Миколи Чудотворця щороку  
9 травня у місті проводився ярмарок [3, c. 69].  

На новий кам’яний Миколаївський храм Іван Мазепа виділив 4 тис. золотих [4, c. 130–
131], але до 1708 р. будівництво не завершили. Недобудований і вже поруйнований ча-
сом, він стояв на території колишньої Батуринської фортеці ще в 1726 р. [10, c. 73]. 

Документи свідчать, що в ХVІІІ ст. в Батурині існував дерев’яний Миколаївсь-
кий храм з досить численною парафією [6, арк. 48–51]. Він був гарної архітектури,  
з дубового лісу, але загинув у пожежі наприкінці ХVІІІ ст. [7, с. 336]. 

За даними архієпископа Філарета (Гумілевського), в Батурині існували два цви-
нтарні місця, що належали Миколаївському храмові: Новомиколаївське, площею 
1274 кв. сажні (0,58 га), і Старомиколаївське – 462 кв. сажні (0,21 га) [9, c. 433]. Це, 
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вочевидь, указує на те, що кам’яний і дерев’яний Миколаївські храми стояли в різ-
них місцях Батурина. 

Таким чином, зібрані на сьогодні відомості про церкви Батурина не можна вва-
жати вичерпними. Знищені дерев’яні храми локалізувати на території міста надзви-
чайно складно. Інша справа з рештками значного за розмірами кам’яного Троїцького 
собору Батурина, пошуки якого мають продовжитися під час майбутніх розкопок ге-
тьманської столиці. 
______________________ 
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Saienko N. Churches in the fortress of Baturyn in 17–18 centuries  
The article deals with the spatial location, architectural solution and the main milestones of the 
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Саенко Н. Крепостные церкви Батурина XVIІ–XVIІІ вв. 
В статье рассматривается пространственное расположение, архитектурные решения и ос-

новные вехи истории церквей Батурина, находившихся в пределах исторического центра города. 
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У статті розглядаються оборонні споруди та об’єкти військово-стратегічного при-

значення Батурина XVIІ – початку XVIII ст., виявлені і досліджені Батуринською археологі-
чною експедицією. 
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Батурин у 1669 р. став столицею Лівобережної України. Таке політичне рішення 

дало значний поштовх для розвитку невеликого міста. В результаті досліджень, про-
ведених Батуринською археологічною експедицією Чернігівського державного педа-
гогічного інституту імені Т.Г. Шевченка у 1995–2017 рр., накопичений матеріал був 
придатний для аналізу і дозволив зробити висновки та узагальнення з різних аспектів 
розвитку міста у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. Будь-яке місто у ХVІІ ст. будувалося як 
фортеця, укріплення якої могли захистити мешканців. Для підтримання укріплень і 
забезпечення обороноздатності були потрібні люди. Вони проживали у фортеці, несли 
військову повинність і мали були захищати свою державу і місто від ворожих дій.  

Облаштування укріплень вимагало певних знань і значних матеріальних та люд-
ських ресурсів. Спочатку розплановувалися майбутні фортифікації у відповідності 
до потреб оборони. Таких майстрів на тогочасних українських теренах називали 
«горододільцями». Згодом, у другій половині ХVІІ ст., відбувся остаточний розподіл 
«горододільців» на архітекторів та інженерів. У цей час у Західній Європі почала ви-
ходити значна кількість різноманітних трактатів з фортифікаційно-інженерної спра-
ви. Виникли свої фортифікаційні школи – староіталійска, німецька та голландська. 
Тому досить часто для розпланування (чи покращення вже існуючих укріплень Ге-
тьманщини) запрошували фортифікаторів з Європи. На території тогочасної України 
під час спорудження фортець користувалися «Уставом ратних і гарматних справ» 
Онисима Радишевського.  

Спорудження укріплень у ХVІІ ст. вимагало значної кількості деревини, яку загото-
вляли та доставляли до місця будівництва (досить часто на околицях потрібної деревини 
бракувало). Під час побудови фортеці для облаштування зрубів укріплень були потрібні 
теслі та копачі рову, ґрунт з якого засипався у дерев’яні оборонні стіни. Залізні оковки 
дерев’яних лопат знайдені у заповненні рову Цитаделі Батуринської форте ці свідчать, 


