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Троцкая В. Из истории изучения строительной керамики эпохи Киевской Руси на терри-
тории Северной Украины  
В статье кратко проведен анализ состояния изучения строительной керамики как основного 
строительного материала монументальных памятников времен Киевской Руси на территории 
Северной Украины. Внимание также акцентировалось на технологии изготовления этой кате-
гории находок, в частности, формировании, технике нанесения декора. 
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Trotska V. From the history of studying the building ceramics of Kyiv Russ in the North of Ukraine 
The article analyzes briefly the state of the study of building ceramics as the main building material 
of the monumental monuments of the Kyiv Russ, movement in the territory of Northern Ukraine. The 
emphasis was also placed on the technology of making this category of finds, in particular, the forma-
tion, technique of drawing decor. 
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Крупицького монастиря в XVIIІ ст. 
 

Один із найстаріших і найвпливовіших монастирів України – Батуринський Микола-
ївський Крупицький монастир упродовж тривалого періоду відігравав визначну роль в 
історичному розвитку як Чернігівщини, так і всієї Лівобережної України. Розквіт мона-
стиря почався з 1669 р., коли Батурин став столицею Гетьманщини, – він стає релігій-
ним центром всієї Лівобережної України. На його розвиток не шкодували грошей геть-
мани та козача старшина. Після визвольних змагань 1648–1654 років поземельні акти 
монастирів не були скасовані козацьким урядом. Богдан Хмельницький охоче надавав 
монастирям підтверджувальні універсали на їх вже існуючі земельні володіння, а також 
видавав універсали на нові [1]. Наступні гетьмани видавали підтверджувальні універса-
ли монастирям на ці пожалувані землі, не виключенням став і Батуринський Миколаїв-
ський Крупицький монастир. Монастир на початку XVIII ст. володів селами Спаське, 
Любитов, Заболотов, Божок, Озаричі, Обмачів, Хмелів, Тиниця, Коринецьке. 
Окрім придбання земель по жалуваним актам, монастирі дуже часто набували їх 

двома шляхами: перший – скуповуючи землі, другий – шляхом «займовщини», які 
були основними факторами в історії землеволодіння Лівобережної України. При займі 
вільних земель, монастирі зіштовхувалися з сусідніми населенням і дуже часто за-
ймаючи землі, підпорядковували собі й селян, що проживали на цих територіях. У су-
дах дуже важко було боротися з монастирями, адже серед ченців були особи, що були 
дуже вправні у веденні судових справ. За таких обставин до кінця XVIII ст. монастирі 
стали одними з найбільших власників землі [2]. 
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Значних пошкоджень Крупицький монастир зазнає під час листопадових подій 1708 р. 
Також після Батуринської трагедії 1708 р. гетьманський двір Батурина переходить у 
володіння до гетьмана Івана Скоропадського, а потім – до князя О. Меншикова. Це 
призводить до того, що кількість монастирських підданих у с. Обмачево зменшується, 
оскільки їх забирали володарі господарчого двору, і в 1726 р. нараховувалося 43 чо-
ловіки [3]. Та все ж, гетьман Іван Скоропадський на прохання ігумена монастиря Ми-
трофана та ченців своїм універсалом від 9 квітня 1714 р. повертає 20 чоловік монас-
тирю [4]. А універсал від 1713 р. гетьмана Івана Скоропадського стверджує права мо-
настиря на села Спаське, Хмелів, Коренецьке [5].  
У 11 липня 1740 р. російська імператриця Анна Іоанівна видає Указ «Об устроении 

конного завода в Малой России, в Батурине и Ямполе, и о бытии оному заводу под 
дирекциею полкових командиров Лейб-Гвардии Конного полка». В ньому наголошу-
валося про розташування кінного заводу в Батурині, передбачалося передати Кінній 
Лейб-Гвардії села, слобідки, хутори й усякі казенні будівлі, млини з усіма доходами, 
що входять до «Батуринського уезда». Розповсюдження дії цього Указу поширилося і 
на гетьманський двір, що знаходився в с. Обмачево.  
Наступна російська імператриця Єлизавета Петрівна своїми указами, повернула багато 

маєтностей, раніше відібраних у монастиря. Були повернуті Указом від 29 липня в 1747 р. 
в т.ч. й селянські двори в с. Обмачево, відібрані гетьманом І.Мазепою у монастиря [6]. 
Але цьому передувало звернення до імператриці ігумена монастиря Пахомія Вітвицького 
з братією повернути монастирю підданих у с. Обмачево, згідно з «жалованною» грамо-
тою. Відповідь не забарилася, і вже 29 липня 1747 р. була написана «высочайшая резо-
люция на доклад Сената», в якій говорилося: «По сему докладу взятых от оного монасти-
ря бувшим Гетьманом изменником Мазепою в селе Обмачев и приписних Генерал-
Майором Вейсбахом в селе Озаричах к Батурину подданых возвратить по прежнему, а из 
ведомства Лейб- Гвардии Конного полку и от конского завода выключить» [7]. 
Значно покращенню майнового стану монастиря сприяли щедрі пожертви. В 1744 р. 

«от ея величества государини Елизаветы Петровны всемилостивейшее пожертвовано 
на возобновление соборной церкви 1000 рублей» [8]. Ігумен монастиря Варсонофій 
Пальмовський (1763–1775) неодноразово їздив до Запорізької Січі, в результаті чого 
козаки пожалували на монастир 1252 руб. та 27 коней; до того ж він залишив монас-
тирю власних коштів 4200 руб. [9]. Також багато були дарчих на користь монастиря 
від жителів навколишніх сіл, за якими дарувалися хутори, сіножаті, млини. Так, у 1718 
та 1719 р. красноколядинська попадя Меланія Завойко заповідала свій хут. Крупиць-
кому монастирю [10]. 
Не дуже гарні стосунки склалися у монастиря з Батуринською економією, яка по-

стійно чинила утиски монастирю. В фондах Центрального державного історичного 
архіву України в м. Києві збереглися декілька скарг настоятелів монастиря на дії ба-
туринського сотника Д. Стожка. В 1751 р. він, шукаючи місце для цегельні, знайшов 
його на тому місці де перебувала монастирська воловня та наказував не чинити пере-
шкод для її будівництва, що завдавало значної шкоди господарству. В 1758 р. було 
прийнято рішення про будівництво красильного заводу (суконної фабрики), і місце 
для побудови було вибране знову ж на тих землях, що належали монастирю між Ба-
турином і с. Обмачево. Для її будівництва з Санкт-Петербургу приїхав іноземець «ма-
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стер машинних дел Гиршбергер», який і вказав на цю ділянку «весьма способное мес-
то сыскал он близ кирпичных заводов при хуторе, принадлежащим к Крупицкому ба-
туринскому монастирю над чистою текущею Сеймовою водою» [11]. На цій території 
стояв монастирський хутір, в якому було 6 жилих хат, комор 2, клуня, сад, город, озе-
ро. Економія спочатку запропонувала обмін землями, але нерівноцінний, пропонува-
ли монастирю болотяні та непридатні для господарства землі. Ігумен Феофіл відмо-
вився робити заміну земель доки не буде митрополичого указу. Митрополит Арсеній 
Могилянський дав згоду на обмін земель у разі якщо він буде рівноцінним, видавши 
указ ігумену монастиря 29 серпня 1758 р. [12]. Згодом відбувся обмін, за яким монас-
тирю були надані 4 двори в Прилуцькому полку в с. Коренець та 2 двори в с. Тиниця 
[13]. Також на будівництво того ж заводу економією були випиляні дуби в монастир-
ському лісі в кількості 8 шт., без відшкодування вартості деревини [14].  
У 1777 р. гетьман Кирило Розумовський пожертвував монастирю 3000 руб., і крім 

цього батуринська економія графа щороку видавала 100 руб. і 200 пудів житньої муки 
до самої його смерті [15]. Як бачимо, кількість сіл, хуторів, орної землі, сіножаті, озер 
із рибою, млинів була значною і не тільки в Батуринській, Бахмацькій, Конотопській, 
Коропській сотнях Ніжинського полку, але й на території інших полків. Кожен геть-
ман у своєму універсалі не тільки підтверджував права на володіння маєтностями, але 
надавав у довічне користування нові села, озера, млини, тощо. Кожен із настоятелів 
монастиря намагався збільшити доходи монастиря. 
Значний дохід монастирю надавало винокуріння. Так, в описі Новгород-Сіверського 

намісництва (1779–1781) зазначається: «В том монастыре церковь 1 каменная и 1 де-
ревянная (при трапезе покоев архимадричьих нет, а строится вновь о 5 покоях, мона-
шеских внутри монастыря 11 келий. При сем монастыре имеется конюшенный двор,  
в коем имеются кельи монастырского економа о 2-х покоях, да слуг наемных 2. При 
семъ дворе имеется винокуренной заводъ, вино цедиться изъ своего хлеба и леса, и упо-
требляется часть онаго на монастирь, а другая отсылается въ деревни онаго монастыря 
для шинкованья, в села Коренецкое, Спасское и прочия» [16]. За порівняно низької со-
бівартості винокурне виробництво в монастирі давало досить високі прибутки, напри-
клад, у 1757 р. на виробництво 2 куф горілки витрачалося 13,55 руб., а продавали її за 
28 руб. Настоятелі монастиря піклувалися про збільшення доходів, писали чолобитні 
листи до імператорського двору з проханням заборони торгувати горілкою стороннім у 
селах, що належали монастирю. Один із таких листів був написаний ігуменом Іосифом 
Миткевичем у 1747 р. Наступного ж 1748 р., 26 жовтня, було видано Указ імператриці 
Єлизавети Петрівни Генеральній Військовій канцелярії, в якому йшла мова, що 30 вере-
сня 1747 р. батуринському монастирю були підтверджено пожалувані вотчини в Ні-
жинському, Лубенському та Прилуцькому полках, підтверджені села Обмачево, Спась-
ке, Хмелів, Коренецьке, Озаричі. Але незважаючи на це полкова старшина дозволяла 
торгувати горілкою та шинкувати в зазначених селах, на що вказано, «на что в обители 
крайняя убыль последовала». За цим указом право на торгівлю горілкою в зазначених 
селах надавалося виключно Батуринському Крупицькому монастирю [17] 
Також мав монастир і прибуток з продажу меду: « В полверсте от монастыря имеет-

ся особый скиток, в средине леса. В том скитку церковь деревянная, келий монашес-
ких 2, да поданнических хат 2. При семь скитку имеется пчелной завод: воск и медь 
из оного получаемый, употребляется в экономию монастырскую» [18]. 
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У 1760 р. монастир нараховував 38 чоловік братії та настоятеля. Секуляризаційна 
реформа 1764 р. спочатку торкнулася не всіх монастирів. Але в 1763 р. почався опис 
церковних вотчин, у т.ч. було складено і відомість про стан володінь Батуринського 
Миколаївського Крупицького монастиря. Де зазначалося:  

 

Прошлого 1763 г. Ревизий.  
 

Село Обмачев. Оных податнических дворов – 47 , хат 52. 
Село Спасское податнических дворов – 45, хат 53. 
Село Хмеловь податнических дворов – 22, хат 33. 
Село Коренецкое в нем дворов – 5, хат 10 
В селе Ярославль – двор – 1, хата – 1  
Слободка Н… – дворов – 17, хат – 25 
Деревня Заболотов – дворов – 2, хат – 3 
Село Озаричи дворов – 5, хат – 5 
Село Кербутов дворов – 4, хат – 4 
В селе Тинице дворов – [запис пошкоджено] 
Да к того ж хутор прописан [Мотронов?] хат – 29 
А того всех, в показанных сёлах, деревнях дворов – 149, в оных дворах хат – 188, 

бездворных хат – 29. 
 

Наместник иеромонах соборный старец Спиридон [підпис] [19].  
 

Але в цьому описі чомусь не вказане інше майно якими володів монастир. А саме: 
хут. Осіч – 24 хати, в ньому 7 риболовних озер, цегляний і винокурний завод, коню-
шенний двір; у с. Тиниця – заїжджий двір, у Батурині та в слобідці Матіївка – 2 заїж-
джі двори, млин і перевіз на р. Сейм [20]. В с. Любитов монастирю належав заїжджий 
двір із 3 хатами, 3 риболовні озера та перевіз на р. Сейм; с. Красне – приїжджий двір, 
млин; с. Веровка: приїжджий двір, млин. У містечку Хмелів – 3 млина; в с. Коренець-
ке: заїжджий двір, 3 млина, 2 хутори [21]. В с. Божок: двір, гребля на р. Песочна з 
двома млинами; у с. Заболотів – 1 риболовне озеро, 6 дров’яних лісів; у с. Озаричі –  
6 дворів, 11 хат, 3 риболовних озера [22]. 
У 1786 р. після проведеної реформи в Київській, Чернігівській та Новгород-

Сіверській єпархіях Батуринський Миколаївський Крупицький монастир отримує ста-
тус монастиря 3-го класу; він володів 348 десятинами землі (379,3 га), трьома риболо-
вними озерами й отримував із казни 711 руб. 72 коп. У ньому нараховувалося 10 чен-
ців, 5 послушників і настоятель [23].  
Таким чином, станом на кінець XVIIІ ст. монастир втрачає не лише свої маєтності, 

але й свою статусність. 
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Кіяшко Л. Майновий стан Батуринського Миколаївського Крупицького монастиря в XVIIІ ст. 
У статті досліджується майновий стан монастиря в XVIIІ ст., збільшення його земельних во-
лодінь і вплив секуляризаційної реформи 1764 року на майновий стан монастиря. 
Ключові слова: Батуринський Миколаївський Крупицький монастир, земельні володіння, 
майновий стан, настоятелі монастиря.  
 
Кияшко Л. Имущественное положение Батуринского Николаевского Крупицкого мона-
стыря в XVIII в. 
В статье исследуется имущественное положение монастыря в XVIII в., Увеличение его зе-
мельных владений и влияние секуляризационной реформы 1764 года на имущественное со-
стояние монастыря. 
Ключевые слова: Батуринский Николаевский Крупицкий монастырь, земельные владения, 
имущественное положение, настоятели монастыря. 
 
Kiiashko L. Property state of Baturyn Mykolaiyivskyі Krupytskyi monastery in 18 century 
The article investigates the property status of the monastery in 18 century, the increase of its land 
holdings and the influence of the secularization reform of 1764 on the property of the monastery. 
Key words: Baturyn Mykolaiyivskyi Krupytskyi monastery, land tenure, property status, monastery priests. 
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Квадрифолій XVIII ст. з Кулішевого хутора 

 
Неподалік с. Гукове Шосткинського району Сумської обл. у червні 2010 р. під час 

розвідувальних робіт на розораному полі на відстані 7 м на північний схід від пам’ятної 
стели «Кулішів хутір» було знайдено хрест-квадрифолій із зображенням Богородиці з 




