
ВОЛОДИМИР ЩЕРБИНА.

ПЕРЕВОЗИ І МОСТИ ЧЕРЕЗ ДНІПРО КОЛО КИЇВА.

(Перед сучасним .будівництвом на Дніпрі коло Киіва).

Сполучення Київа з Задніпров ям та головним стрижнем Дніпра
з давніх часів мало велику вагу в житті міста. Літопис згадує про
це навіть в звязку з легендою про заснування Київа Кіем... Иниже,
каже літописець, несвѣдуще рекоша, яко Кій есть перевозникъ былъ.
У Кіева бо бяше перевозъ тогдѣ съ оной стороны Днѣпра; тѣмъ
глаголаху на перевозъ на Кіевъ". Себ-то, на гадку літописця, ще за
життя Кія існував перевіз і пізніш це викликало непорозуміння.
В дійсності ніякого Кія не було, а перевіз існував з давніших часів
існування Київа, бо Київ був велике місто, що лежало в головному пункті
так званого пути изъ варягъ въ греки". Цим шляхом в IX та X вв.
йшов великий рух. За літописом, ним приїзджали згори до Київа
варязькі князі Аскольд і Дир, а пізніше Олег, а знизу грецькі посли
та купці; цим шляхом їздили у Грецію кияне, про що так докладно
оповідає Костянтин Багрянородний. Алеж користатися цим шляхом
можна було тільки через перевіз, бо Київ лежав не на самому Дніпрі,
а на його невеликому припливі річці Почайні, та й взагалі
натуральні умови дніпрового річища завдавали, як почасти й досі
завдають, великі труднощі саме в районі Київа. В опису Дніпра, що
видала в недавні часи управа водних шляхів, написано: Днѣпръ
у Кіева, отъ впаденія р. Десны до желѣзнодорожнаго моста на
протяженіи 6 верстъ, представляетъ одну изъ типичныхъ картинъ
неустойчивости русла блуждающаго въ наносахъ песчаной поймы
шириною въ 12 верстъ въ верхней ея части у устья р. Десны, и до
3 верстъ шириною у .желѣзнодорожнаго моста. Легкая розмываемость
береговъ и дна создавали положеніе, при которомъ главный потокъ
уклонялся отъ праваго берега кіевскаго, прорываясь по Десенкѣ и
Черторою влѣво, и Кіеву грозила опасность остаться безъ рѣки у
сухого занесеннаго русла Старика". Тепер ці перешкоди в значній
мірі усунуті, але колись вони значно утрудняли сполучення Київа
з Дніпром і Задніпров ям. Головним стрижнем був Старик, але течія
посувалась і до Черторию. А Київ стояв над Почайною, що була його
гаванью. Відома гостра репліка кн. Ольгі цісареві: аще ты такоже
постоиши у мене в Почайнѣ, якоже азъ в суду, то тогда ти дамъ
(дары)". Як же провадилися зносини цієї гавані з Дніпром? Ясно,
що човни чи галери, що припливали знизу, переходили з Дніпра у
гірло Почайни, а ті що плили Дніпром з гори, повинні були
спускатися низче Київа, а потім повертатися у Почайну. Це й був головний
перевіз. В літопису є кілька вказівок про користання цим перевозом.
Перша така вказівка, коли не поминати легендарних підступів
Аскольда та Олега, це оповідання про напад на Київ печенігів р. 968
та про врятування кн. Ольги воєводою Претичем. Претич стояв з
Наук. Збір. 12 л
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своїм військом по той бік Дніпра. Дізнавшися про скрутне становище
княгіні, він сказав своїм воякам: подступим за утра въ ладьяхъ и
подпадше княгиню и княжичѣ умчимо на сю сторону". Це й е перша
вказівка на перевіз. По инших місцях літопису е вказівки на якісь пункта
по той бік Дніпра, у яких часто збиралися Київські князі. Дістатися
до них можна було тільки перевозом. Так проти Київа був якийсь
Городець. Може, він існував вже за часи Ольги, але перша звістка
про нього відноситься до р. 1026. Там зійшлися після довгої боротьби
князі Ярослав та Мстислав і поділіли руську землю по Дніпро.
Ярослав прія сю сторону, а Мстиславъ ону". Ясно що Ярослав

повинен був спуститися Почайною та повернутися вгору Дніпром.
Поминається Городець і в пізніші часи; р. 1078 князь Ізяслав був
убитий біля Чернигова (на Нежатиній Ниві), тіло його було
привезене в човні до Городця, і изидоша противу ему весь градъ и
возложила на санѣ и повезоша въ градъ". Кияне теж могли дістатися
до Городця тільки в човнах ( ладьяхъ"). Р. 1097 і 1098 Володимир
Мономах після осліплення Василька збірав князів теж у Городця.
Р. 1135 Городець зруйновала пожежа, але рештки його збереглися
досі. Це старовинне городище між селами Троещиною і Вигуров-
щиною1. Крім Городця в літопису згадуються й инші пункти
Задніпров я тісно звязані з Київом, до яких можна було дістатися тільки
перевозом. Так р. 1100 та 1111 згадуються княжі з їзди чи наради
в Далобському та в Увітичах. А під р. 1115 згадується, здається,
перший міст через Дніпро. Устрой мостъ черезъ Днѣпръ Владимиръ".
Але ледво, щоб це повторювалося далі, бо пізніших звісток про міст
нема, а під р. 1146 є така звістка. Изяслав же совокупи воѣ
перебродися через Днѣпръ и ста подъ Чертороемъ". Всі наведені факти
стосуються до головного перевозу, за який ми казали вище. Щождо
инших, то вони здається були коло Вишгороду та проти Печерську,
бо це були найбільш придатні для перевозів пункти і в пізніші часи
там, як ми скажемо далі, були перевози; але в літопису жадних
вказівок на такі перевози немає, хіба крім тої, що князь Всеволод
влаштував коло Видубицкого манастиря Красный Дворъ", у якому
пізніш жив Юрій Долгорукий та під час усобиці втік на той бік і
сѣвъ у насадъ". Останні літописні звістки про відношення Київа до

Задніпровья стосуються до часів татарської навали. Р. 1239 небіж
Батия Менгу-Хан підійшов до Київа з лівого берега Дніпра і з
якогось пункту, може з руїн Городця, милувався він виглядом місця та
послав князю Михаилу (Чернигівському) наказ скоритися татарам.
Кияни позабивали татарських післанців, а князь утік на Угорщину.
Але хан не пішов на Київ, а повернув на схід. А наступного року
прийшов уже сам Батий. Це було в грудні 1240 р. Батий перейшов
льодом через Дніпро та зруйнував Київ. Потім кн. Михайло
повернувся був до Київа, але мусів оселитися десь на острові"; швидко
потому його вбили татари. Такі звістки про відношення Київа до
Задніпровья у князівську добу подає літопис2 3.

Про життя Київа за сто років після зруйновання його татарами
майже нічого не відомо. Десятиліття за десятиліттями, каже М. С. Гру-
шевський, минають часто не приносячи ніякої, навіть нейелементар-

1 В. Гошкевичъ, Замокъ князя Снмеона Олельковича и лѣтописный Городець
подъ Кіевомъ, К. 1890.

3 Ці літописні звістки зібрані в книзі Сбораикъ матеріаловъ для исторической
топографіи Кіева и его окрестностей", що видала Київ. Археограф, комісія, під ред.
В. В. Антоновича та Терновського під час 111 археол. з їзду у Київі р. 1873.
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нішої відомосте, витворяючи страшенні прогалини, котрих негідні ми
часом ніяк заповнити, мов би то на початках історичного життя.
Пояснюється це повним упадком державного культурного життя на
середнім Подніпровью в його давнішим огнищу"1. Далі життя помалу
відновлюється; Київ входить у склад великого князівства
Литовського, але коло 150 років має окремих князів литовської династії
Олельковичів. Відновлюється торговельне значіння Кйїва, доказом
чого може бути окрема монета, що вибивалася в Київ!. Відновлювалося

Бопланова мала 1640-их р.2.

і плавання по Дніпру, але жадних вказівок про перевози за ці часи
мені не пощастило розшукати, хіба крім того, що київський князь
Семен Олелькович збудував в кінці XV століття замок на місці
зруйнованого р. 1135 давнього Городця3; очевидно до цього замку
можно було дістатися з Кйїва тільки перевозом. Тільки в польську
добу, та й то в XVII столітті, ѳ кілька більш виразних вказівок та
навіть планів. На відомому плані Кальнофойського 1638 р. під Ми-

1 Исторія Укр. Руси, т. III, ст. 205.
2 Бопланова мапа Дніпра коло Кйїва, з книги Матеріалы по исторіи русской

картографіи, собралъ В. Кордтъ , 1910, т.ЦІ, табл. ХХХУНІ. Tractus Borysthenis, vulgo
Dniepr et Niepr dieto а Кіоѵіа usque ad Bouzin.
Brewary
Oholow
Barizpole
Ewan(ko)
Woron(uwka) 

Бровари. Wyzgrod  Вишгород.
Гоголів. Korpilowka  Куренівка, чи Копилово, чи Ки-
Баришпіль. рилівський м-р (?).
Іванків. Borsciowka  Борщагівка.
Воронків. Kiow  Київ.

S. Sophie  Св. Софія.
S. Mihal  Св. Михайло.
MikolinskiM.  Микільський манастир.
Pieczary  Печери (Лавра).

3 Гошкевич, ор. cit.
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нільським манастирем намальовано 2 човни, а в поясненні до плану
описується дорога через уголъ Спаскій", себто поуз церкву Спаса
на Берестові; від тої церкви стежка до манастиря Микільського, а
ще далі стежка до перевозу на Дніпрі. Про цей перевіз згадує й
Павло Алепський, що за часи Хмельниччини їхав через Київ до
Москви. На великому човні, пише він, переїхали ми разом з возами
й кіньми через Дніпро. Це продовжувалося коло 2-х годин, бо ріка
ширше як Дунай. Переїхавши, ми дивилися з того берега на Київ
з манастырями Михайлівським, Микільським та Печорським і поїхали
до Броварів". Очевидно він описує перевіз Спаський. Був ще другий
перевіз, Наводницький, проти Видубицького манастыря. Обидва ці
перевози та шляхи, що ішли від них на лівому березі, чудово
змальовані на 2 сучасних мапах 1640 р. Старовольскаго та Боплана1. Від
Спаського перевозу ішов шлях на Чернигівщину на Броварі і від
Наводницького шлях на Полтавщину через Баришпіль та Переяслів.
Був в XVII ст. ще 3-ій перевіз, коло Вишгороду. Року 1604, коли
перший самозванець ішов на Москву та зупинився з своїм військом
у Київі, київські міщани коштомъ і накладом своім перевоз
уготовавши, велцѣ потребы його догодили". На подяку царевич дав їм
жалувану грамоту на звільнення від мита по всій московській дер- 1
жаві. Грамоту датовано на перевозі під Вишгородом" 23 жовтня
1605 року2. Крім цих перевозів є ще, правда не зовсім ясна, звістка
про міст на Дніпрі, що, під час облоги Київа Радзивилом р. 1651,
спалили козаки3. Перший сталий встаткований міст було збудовано
вже після приєднання Київа до Московської держави, року 1679, за
часи Чигиринських походів. Дар Федір Олексієвич, щоб захістити
Київ від Турецької загрози, післав величезне російське та українське
військо й наказав значно поширити етарокиївську фортецю та
збудувати міст. Про цей міст є коротенькі звісткі в так званому
київському літопису: Тогоже 1679 года первый мост на байдакахъ
подъ Кіевомъ устроенъ на Днѣпрѣ"4 5. В літопису Грабянки є
докладний опис того мосту: тогда же и мосты на Днѣпрѣ подъ Кіевомъ
пространные и крѣпкіе, каковыхъ отъ древнихъ временъ не бяху, по
государеву указу мудрымъ майстерамъ ратные царского величества
стрелцы, строеніемъ столника и полковника Степана Ивановича Янова
на стругахъ, на якорехъ и на канатахъ, удобнаго рода и скорѣйшого
перехода противу супостатовъ содѣлаша"6. А в розписному списку
1682 року є ще докладний опис: Въ прошломъ 1681 г. чрезъ рѣку
Днѣпръ поведенъ былъ мостъ на 96 байдакахъ да на 39 плотахъ по
мѣрѣ мосту и плотовъ въ длину 552 саженѣ, а шириной въ 4 и въ
пал 5 саженѣ. Да на Кіевской сторонѣ на берегу р. Днѣпра прежнею
мосту на песочникахъ и на грязяхъ 298 саженъ. Всего 100 (?) и
8 сажень". Де був навіть не один а два, а може більш як два мости.
На трохи пізнішому, 1695 р., плані Київа, що по указу царя Петра
Александровича и по приказу боярина и воеводы Петра Хован-
ского здѣланный подполковникомъ Ушаковымъ для означенія- мѣста

1 План Старовольского в матеріалах для іст. топограф. Київа. План Боплана в
матеріалахъ по исторіи русской картографіи. Собр. В. Кордть, изд. Кіев. Археогр.

ком . Табл/XXXVIII.
2 Акты Зап. Рус., т. IV. № 161.
^нгельманъ, Лѣтописное повѣствованіе о Малой Россіи, М. 1847. частина I,

кн. 2, с. 93.
4 Зборникъ лѣтописей, изд. Кіев. Арх. Ком. 1888, с. 32.
5 Лѣтоп. Грабянки, К. 1853, с. 316.
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гдѣ бы можно построить крѣпость для защиты Кіева", проти Подолу
намальовано 2 мости один через Почайну на острів, що відділяв її
від Дніпра, другій трохи далі на південь вже через стрижень
Дніпра1. Священник Лук янів, що проїздив через Київ року 1701,
писав: черезъ Днѣпръ 4 моста живыхъ съ острова на островъ: мосты
зело велики, Дн Ьпръ подъ Кіевомъ островитъ"2. Це можна пояснити
тим, що течія Дніпра як і тепер змінялася й утворювала нові острови.
Крім цього мосту зберігалися і давні перевози. В розписному списку
1683 р. сказано: въ Кіевѣ на пристань на берегу рѣки Днѣпра

Mana 1908 р. 3.

З паромы перевозныхъ" та коло Видубицького манастиря Наводнянь-
кий перевоз что на рѣкѣ Днѣпрѣ". Ці перевози існували й далі, а
міст р. 1713 при генерал-губернаторі, кн. Дм. Голицині, почали
наводити проти Наводницького перевозу. Це можна пояснити тим, що
тоді збудовано було Печерську Фортецю і до неї переведено було
всі урядові установи. Але-ж це порушувало інтереси Лаври. Архи-
мандрит Іоанікій Сенютович скаржився, що Лавра втратила через це
прибуток від перевозу. Раніш, писав він, Лавра держала 3 перевози:
Спаський, Наводницький та Либедський. Спаський давно уже не
працює, бо струмки, що течуть з гір порушують Спаський взвіз; коло
Наводницького перевозу стали приставати порони казенні та
магістратські; дохід від Либедського Лавра одержує спільно з манастирем
Видубицьким. Не ясно, чим скінчилася ця скарга. Року 1742 тодішній
архимандрит Тимофій Щербацький вже не домагався нагороди за

1 Планъ Кіева составленный въ 1695 г., изд. Кіев. Археогр. Ком. 1894.
2 Путешествіе в святую землю старообрядца московскаго священника Іоанна

Лукянова, М. 1861, стр. 13.
3 Mana Дніпра коло Київа з книги Днѣпръ и его система. Изд. Кіев. округа

Путей сообщенія", К. 1908.
Між Троєщиною й Вигуровщиною  місце літописного Городця. Чорні лінії коло

Дніпра та його Протоків гатки, що їх споруджено до 1908. року.
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втрату прибутку від перевозу, бо писав, що того казенного мосту
вже скасовано і далі його наводити не будут1. Може, дійсно, міст
стали наводити десь в иншому місці може проти Спаського взвозу;
але-ж це не довго тривало. Печерськ став пануючою частиною міста,
а Наводницький перевіз був найкращим містом для сполучення з
Задніпров ям, і міст знов стали наводити там. Дуже цікавий опис
мосту, що зроблено було для переїзду цариці Лисавети під час її
відомої подорожи до Київа р. 1744. Для шествія вышеписанной свиты
черезъ Днѣпръ здѣланъ на растояніи 450 саженъ изрядный
деревянный мостъ, при которомъ ни судовъ, ни желѣза на канатовъ и
никакого другого укрѣпленія кромѣ одного дерева и изъ тонкихъ лозъ
сплетенныхъ веревокъ нигдѣ употреблено небыло, и который при
томъ такъ былъ твердъ и плотенъ что хотя во время шествія и весь
онъ на выше означеномъ великомъ розстояніи и при чрезвычайной
быстротѣ рѣки отъ одного конца до другого лошадьми, людьми и
колясками покрытъ былъ, однакожъ не токмо никакого поврежденія
ему отъ того не учинилось, но и мокроты на немъ никакой не видно
было"2. Переїхавши через цей міст цариця Наводницьким взвозом
урочисто в їхала в печерську фортецю та оселилася у Лаврі. Тим
же шляхом їздила у Київ р. 1787 цариця Катерина; це було взімку
(29 січня), стояв великий мороз, але для царського поїзду все ж
зроблено було міст. В сучасному описі цієї подорожи сказано: мостъ
черезъ Днѣпръ былъ сдѣланъ по льду изъ брусьевъ, а для перилъ
служили зеленыя сосновыя вѣтви. Весь мостъ уставленъ былъ
матросами и ихъ офицерами въ зеленой одеждѣ съ красными воротниками
и бѣлыми эполетами" 3. Цариця теж в їхала Наводницьким взвозом,
відвідала Лавру, але оселилася в палаці, що збудувала Лисавета;
таким чином до кінця XVIII ст. мости наводили коло Наводницького
взвозу. На початку XIX ст., р. 1809, київський губернатор Панкратьєв
відновив зруйнований Спаський взвіз та перевіз. На мапі, що
прикладена до Кратного описанія Кіева" Берлинського, позначено
напрямок цього взвозу коло теперішнього ланцюгового мосту, але
ніякого мосту при цьому немає: здається там був тільки перевіз.

В такому стані був Дніпро коло Київа приблизно до половини
XIX ст. Було на ньому кілька перевозів, наводилися у ріжних
пунктах направні мости, але річище не було впорядковане, поділено на
кілька притоків, головна течія помалу відходила від Київа і місту
загрожувала небезпека опинитись далеко від ріки. А між тим у
половині XIX ст. починається буйний розвиток міста. Значно
збільшується кількість населення, заселюються нові простори, проводяться
нові вулиці, поширюється торгівля і промисловість, засновується
багато навчальних інституцій. Всі ці зміни відбилися та не могли не
відбитися й на становищі Дніпра. Ще з 40-х років починається
регулювання течії ріки, загачується Чорторий та инші протоки,
головний стрижень гатками направляється до Подолу, мілини
вичерпуються спеціяльними машинами. Такі роботи продовжуються і досі,
Р. 1853 збудовано величезний постійний ланцюговий міст, що
коштував коло 3-х мільйонів карбованців. До цього мосту проведено
гарно встатковане шосе, приблизно у тому місці, де був колись
Спаський взвіз, що його відновив був Панкратьєв; тому цю дорогу до

1 Андріевскій, Историч. Матеріалы, изъ Архив. Кіев. Губ. Прав., Внп. 7 ст. 14 39-
3 Записки Историч. Філолог. Відділу ВУАН, т. VI ст. 74.
3 Осиповъ, Путешествіе имп. Екатерины II, Кіев. Старина 1891, 1, 103.
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недавніх часів називали Панкратьевським спуском. З Подолу до
мосту проведено було, так зване, Набережне шосе. На лівому березі
від мосту починалося велике шосе, що з єднувало Київ з Москвою і
далі з Петербургом. Року 1890 на гірлі Почайної засновано було
київську гавань. Колишня Почайна обернулася вже в невеликий
струмок, гавань була скоріш частиною Дніпра, що протікав тепер
вздовж Подолу. В половині XIX ст. давні перевози втрачують своє
значіння, як і давні шляхи. По Дніпру ходять пароплави. Трохи
пізніш будуються залізниці, що замінюють колишні шосейні дороги,
та зменшують значіння ланцюгового мосту. Року 1870 влаштовано
залізничий міст коло Наводницької пристані й колишнього перевозу.
В 1914 р. почалися роботи по встаткуванню ще другого залізничого
мосту в районі Почайни, на новій колії залізниці, що мала
обслуговувати переважно вантажний рух. Ця колія повинна була
починатися у нової вантажної станції, далі йти через Курінівку поуз гавань
і, після переходу через міст, продовжуватися до Дарниці.

Так широко задумано було будівничі плани напередодні великої
війни. Війна, а далі інтервенція стали на перешкоді цим планам, що
їх вже почали було виповняти. Загроза евакуації міста мала
наслідком влаштування двох тимчасових так званних стратегічних мостів
(замість давніх перевозів проти Подолу та Наводницької пристані;
Наводницький залишився й досі), але це було явище тимчасове
і ніяких наслідків немало. Великі негативні наслідки мала польська
окупація. Полякі покидаючи Київ, зруйнували до щенту міст
ланцюговий та Подільський залізничий, і пошкодили Наводницький. Багато
зусіль і коштів треба щоб усунути ці вади, але вони будуть
усунуті. Робота йде. Ланцюговий міст вже цілком реставрований.
Починаються роботи з реставрації Подільського залізничого мосту. Є
навіть проект влаштувати міст з Подолу до Труханова острова, але це
ще тільки проект.


