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Олександр ОСТАПЮК (Любомль)

НЕКРОПОЛІ м. ЛЮБОМЛЬ

Стародавні поселення на території сучасного м. Любомль відомі ще з мідного віку. Неодноразово
племена різних культур із Зх. Європи, мігруючи на Схід і Південь сучасної України, осідали на цій території,
співіснуючи з місцевим населенням.

Найдавніше відомим і дослідженим місцем поховання на території міста є могильник вельбарської
культури, відкритий місцевим краєзнавцем Д.О. Остапюком по вул. Брестській, 55. У 1962 році, під час
будівництва гаража на території ветлікарні, було викопано горщик з попелом. Дізнавшись про знахідку,
Д.Остапюк пересіяв у цьому місці землю і виявив ще пряслице, фрагмент орнаментованого кістяного
гребінця і бронзову перепалену прикрасу. Після повідомлення про знахідки в Інститут суспільних наук
АН УРСР (м. Львів), тут розпочинають працювати археологи В.Д. Баран та В.М.Цигилик. Під час
археологічних досліджень вченими виявлено 8 захоронень із трупоспаленням і більше 10 ям, заповнених
попелом та польовим каменем.[1].

У 1967 році археологічні дослідження могильника продовжились Поліським загоном Інституту
археології АН СРСР під керівництвом д. і. н. Ю.В. Кухаренка (м. Москва).  В складі групи також працювали
місцевий вчитель-краєзнавець Д. Остапюк та білоруська дослідниця В.Нікітіна (м.Брест).

Під час розкопок в урочищі «Ксьондзове поле» було виявлено два захоронення, 15 ям та кам’яну
вимостку.

Ю.В.Кухаренко продовжував дослідження на могильнику в 1968, 1970 роках. За три роки розкопок
на безкурганному могильнику виявлено 4 захоронення з трупоспаленнями, невелику кам’яну виростку і
20 ям, заповнених попелом та валунами. Обряд захоронення був наступним: померлого спалювали на
вогнищі, фрагменти перепалених людських кісток клали в урну, (найчастіше в горщик – авт.), які накривали
мискою. Всередину клали супровідний матеріал, який супроводжував дану людину по житті. Все це
ставилось на дно і засипалось залишками вогнища. Посуд, в основному, бувліпний, коричневого кольору.
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Форма різна – горщики, глечики, миски тощо. В урнах траплялись й інші речі - рифлена намистина
зеленого кольору, глиняна дільчата кругла намистина, рештки кістяного гребінця з дугоподібною спинкою
і бронзовими заклепками, кістяне, орнаментоване солярними колами пряслице, та глиняні прясла –
біконічне і циліндричне.

Особливу увагу привертають бронзові фібули, знайдені в 3 захороненнях. Одна – гребінчаста масивна,
інші – арбалетоподібні, підв’язні, з декоративними кільцями на спинках.

Найбільш виразні фрагменти посуду представлені формами характерними для лужицької культури.
В їх числі – уламки дископодібної покришки, прикрашеної нігтєвимизащепами, лощений посуд, посуд із
храповатою та храповато-пальчатою поверхнею. Крім того, в одній із ям виявлено кремінний та
листоподібний наконечники стріли, в двох – по декілька уламків перепалених кісток тварин, ще в одній –
перепалені кістки овечки і якогось гризуна.

Захоронення, розкопані на могильнику в м. Любомль датуються кін. ІІ-першою половиною ІІІ ст.н.е.
Тоді, протягом декількох століть гото-гепідські племена зайняли цю територію і залишили сліди своєї
культури [2].

В 1992 році, при будівництві лікарні по вул. Брестській,55, західна частина могильника була зруйнована
каналізаційною траншеєю. Під час обстеження краєзнавцем О.Остапюком знайдено зруйноване
захоронення і п’ять різновидів посудин, серед яких миски, горщик і кухлик.

Більшість речей виявлених на могильнику вельбарської культури передані в Любомльський
краєзнавчий музей.

Недалеко від сучасного м. Любомль (0,5 км на схід) знаходилось багатошарове поселення, від
ранньозалізного віку (лужицька культура) до періоду Київської Русі ( городище Х-ХІ ст.). Нажаль, до
сьогодні, ще не виявлено могильника людності цього періоду.

В 1280-х рр. волинський князь Володимир Василькович побудував в м. Любомль муровану Св.
Георгіївську церкву. З того часу, на північний схід від церкви до кін. ХVIII ст. діяло кладовище для
православних. Відомі заповіти, де жителі дають вказівку похоронити їх біля церкви. Сьогодні, з південного
боку храму, збереглась могила благочинного Ф. Пашкевичавід 1902 року.[3].

Слід відмітити, що до кінця ХVIII ст. біля усіх православних храмів були церковні кладовища. Такі
кладовища, існували ще біля двох церков в м. Любомль – Різдво-Богородицької та Михайлівської.

Різдво-Богородицька церква розміщена в північній частині, за міськими валами. Вперше у документах
церква згадується в 1510 році. З того часу навколо неї розміщувалось кладовище, яке існувало аж до кін.
ХVIII ст. На сьогодні біля храму знаходиться чотири захоронення священиків ХІХ - поч. ХХ ст. На
території кладовища в 1990-х рр. знайдено енколпіон періоду Київської Русі, який знаходиться зараз у
фондах Любомльського краєзнавчого музею. Територія кладовища локалізується нині між вул. Української
Армії та Самохіна.[4].

Михайлівська церква також вперше у документах згадується в 1510 році. Розміщувалась в північно-
західному куті площі Ринок. Кладовище Михайлівської церкви знаходилось на північний захід від храмупо
вул. Тильній (нині Наталії Ужвій – авт.) до кін. ХVIII ст.[5].

Цікаво, що в 1960-х рр. на цій території, при будівництві заводського гуртожитку, краєзнавцем
Д.Остапюком виявлено два черепи, пробиті через скроні довгими ковальськими цвяхами. Подібні черепи
були виявлені в другій половині ХІХ ст.. у м. Володимир-Волинський. О. Цинкаловський відносить такі
поховання до періоду татарських набігів, як кара для тих, хто чинив опір.[6].

З ХІV ст. на території м. Любомль проживала велика єврейська община. В кін. ХІХ - на поч. ХХ ст.
кількість євреїв складала 60-85% всього населення. Вони мали своє велике кладовище на південній
околиці міста, (нині вул. 1 Травня - авт.),що проіснувало тут до кін. ХVIII ст. [7].

Польський краєзнавець М. Орлович пише в своєму путівнику по Волині, що ще в 1920-х рр. на місці
кладовища зберігались поодинокі могили та 5 п’ятсотлітніх дубів. На фото 1930-х рр. також можна
побачити поодинокі надмогильні пам’ятники. [8].

З приходом у 1939 році радянської влади на території кладовища почали будувати масив «ДОСи»
(Дома офицерского состава – авт.). Місцеві жителі розповідають, що єврейська громада, аби не купувати
землю під нове кладовище ( а старе вже було переповнене –авт.) насипала зверху шар землі і хоронила
померлих вдруге. Цікаво, що при захороненні в рот єврейському покійнику клали монету, як плату за
перевіз в потойбічному світі. Нині на території колишнього кладовища збереглось три могутні дуби і
декілька кам’яних надгробків. За розповідями місцевих жителів, частина надгробних плит
використовувалась при будівництві офіцерських будинків.

У західній частині м. Любомль знаходиться другий єврейський цвинтар, який місцеві жителі називають
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Братська могила  на православному
кладовищi жертв нацизму, перезахоронених

з територiї хлiбзаводу в 1967 р.
Фото 2014 року.

Братська могила радянських вiйськових в
м. Любомль (по вул. 1 Травня).

Фото 1960-их рр.

Надмогильна плита католика Я.Ф.Маркса,
захороненого на православному кладовищi в

м. Любомль у 1878 р. Фото 1998 року.

Пам’ятник на мiсцi розстрiлу євреїв
Любомльського гетто. 2013 р.

Пам’ятник на могилi священика, один з
найстарiших на православному кладовищi в

м. Любомль, 1850-их рр. Фото 2002 р.
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План-схема католицького кладовища  в м. Любомль (за А.Сулiком). 2009 р.
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«Окописки». Він відкритий наприкінці XVIII ст., після закриття старого. За розповідями євреїв, там
знаходиться могила відомого «цадіка», щоправда прізвища його не збереглось. Кладовище було
поруйноване радянською владою, яка на північному боці зробила смітник. Сьогодні цвинтар порослий
деревами, тут ще зустрічаються поодинокі надмогильні плити.  Останні захоронення тут проведенні в
70-х рр. ХХ ст.[9].

Зауважимо також, що в 150 м. на захід від цього кладовища знаходиться місце розстрілу нацистами
декількох сотень євреїв в 1941 році.

 Після окупації міста Любомль німецькими військами, в листопаді 1941 року тут створено єврейське
гетто. 2 жовтня 1942 року на околиці міста, в межах цегельного заводу,було викопано три ями та розстріляно
понад 6 тис. євреїв. У 80-х рр. ХХ ст. радянська влада провела ексгумаційні роботи в одній із них, для
відкриття кримінальної справи проти учасників розстрілу.[10].

В межах старого міста, у північній частині в 1409 році був побудований дерев’яний, а у 1412 році –
мурований католицький костел Св. Трійці. На схід і південь від нього був розміщений цвинтар, що проіснував
тут до кін. ХVIII ст.[11].

Найбільш поважних парафіян- католиків та священнослужителів костелузахоронювали в його
підземеллях. Старожили міста розповідали, що тут також була похована сестра польського короля
Владислава Ягайла – Олександра, яка проживала в м. Любомль з кін. ХІVст. В 1960-х рр. підземелля
костелу були пограбовані реставраторами будівлі. [12].

В останні роки XVIII ст. згідно указів російської влади римо-католицьке кладовище було перенесене
на західну околицю м. Любомль. (нині вул. Дружби - авт.). В центрі цвинтаря, стараннями ксьондза
Кароля БогартаЗяїнського була побудована дерев’яна  каплиця. Згідно опису 1807 року вона була значних
розмірів, з виділеним пресвітеріумом і притвором, шальована дошками і з сигнатуркою, критою бляхою.
Під час французько-російської війни 1812 року каплиця була спустошена. Нову каплицю на цвинтарі було
збудовано в 1826 році. Відомо, що в 1839 році вона була пофарбована в червоний колір. У вівтарі каплиці
знаходилась ікона з розп’яттям, було кілька старих ікон, лавок і стіл. В І Світову війну вона знову була

Фото. Пам’ятник на могилi Антонову Ф.П.,
комiсару i командиру 219 Домашкiнського
полку 25 Чапаєвської дивiзї на кладовищi в

м. Любомль. 1970-тi рр.

Чугунний надмогильний пам’ятник родини
священика на православному кладовищi в м.

Любомль. Остання чверть ХIХ ст.
Фото 2014 р.
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поруйнована. В період перебування міста в складі ІІ Речі Посполитої каплиця була приведена в порядок.
Після Другої Світової війни вона припинила своє існування.[13].

Парафіяльний католицький костел був оточений мурованою огорожею. Вхід на цвинтар знаходився
з північного боку.[14].

Значна частина поховань була в мурованих склепах. На кладовищі поховано багато любомльських
католицьких священнослужителів. Також, є відомості, що тут похована бабуся письменника Болеслава
Пруса  - МартанаГловацька, яка проживала в своєму маєтку у с. Машів, поблизу м. Любомль в другій
половині ХІХ ст.[15].

З розповідей старожилів відомо, що на кладовищі захоронений Леопольд Немировський – відомий
польський художник, учасник національно-визвольного руху в Польщі в першій половині ХІХ ст., учасник
експедицій по Сибіру, який помер в м. Любомль у грудні 1883 року. [16].

В західній частині кладовища знаходилась братська могила польських солдатів, що померли в
госпіталі міста у вересні 1939 року. Останні захоронення на кладовищі датуються періодом ІІ Світової
війни. В післявоєнний період кладовище пограбоване і поруйноване військовими. Мурована загорожа
була розібрана на будівельний матеріал.

В часи Незалежності України опікунство над кладовищем взяли волонтери з Польщі. Краєзнавець
з м. Ковель Анатолій Сулік проводив дослідження кладовища, відновив деякі повалені пам’ятники,
встановив прізвища на збережених могильних плитах. На складений ним план нанесено 100 могил, та
встановлено імена 107 захоронених.[17].

Після ІІІ поділу Польщі в 1795 році територія Західної Волині відійшла до складу Російської імперії.
Російський уряд почав встановлювати свої порядки, і тоді ж, кладовища, що знаходились поруч із храмами,
почали переноситись на околиці міста.

Так, в кін. ХVIII ст. на вул. Побусилівській було створено єдине православне кладовище. Кладовище
біля православних церков  були закриті.

На сьогодні, православне кладовище знаходиться по вул. Шевченка. На кладовищі, автором виявлено
найстарішу могилу, що датується 1850-ми рр. Старіших пам’ятників не виявлено, оскільки раніше, вони
переважно робились із дерева.Слід відмітити, що до 1915 року заможним людям м. Любомль пам’ятники
були виконані з мармуру і чугуну.

 На кладовищі збереглись могили ХІХ-ХХ ст. місцевих священиків, лікарів, землевласників тощо.
Цікавим є факт, що в східній частині цвинтаря збереглась надгробна чугунна плита польською мовою,
де захоронений католик Я.Ф.Маркс, що покінчив життя самогубством. Через це,ймовірно, його і
поховалина православному кладовищі.

В південній частині кладовища знаходиться могила командира 219 Домашкінського полку, 25
Чапаєвської дивізії Антонова Ф.П, який загинув в боях з поляками на р. Зх. Буг. Могила нині знаходиться
під охороною держави.

В північній частині кладовища знаходиться братська могила жителів м. Любомль і навколишніх сіл,
які були розстріляні нацистськими окупантами в 1941-1944 рр. на східній околиці м. Любомль (на території
колишнього хлібзаводу по вул. Незалежності - авт.). До 50-річчя Радянської влади 17 осіб, впізнаних
родичами, були ексгумовані і перенесені на кладовище. Серед загиблих ( усього ж близько 100 осіб) –
західноукраїнський поет Влас Мизинець (Василь Матчук), комуністи, члени ОУН, військові та ін. До
сьогодні, на місці розстрілуне встановлено жодного пам’ятного знаку, а решта жертв продовжують лежати
в землі на вказаній території.

На кін.1980-х рр. православне кладовище вже не мало вільних місць. У 1990-х рр.міська рада
облаштувала новий цвинтар в 600 м. на захід від попереднього. Обидва кладовища обгороджені бетонним
парканом.

В кін. вул. 1 Травня, де знаходилась військова частина, знаходиться військове кладовище періоду І
Світової війни. Тут захоронені російські та австро-угорські солдати, які загинули в боях 1915 року. До
1939 року на кладовищі стояв хрест, біля якого священик із с. Вишнів щорічно проводив панахиду. З
приходом радянської влади на цьому місці розпочалось будівництво військової частини. Нині ділянка
приватизована і забудовується. Доцільним було б встановлення тут відповідними службами пам’ятного
знака-хреста.

Між нинішніми вулицями Шевченка та Комбрига Аверіна з 1941 року закладено німецьке військове
кладовище. На четвертий день німецько-радянської війни в м. Любомль увійшов німецький обоз із 10
підвод. В той же час він помилково був атакований німецькими літаками. Лише після того, як німці
розгорнули на землі свій прапор – бомбардування припинились. В результаті загинуло більше 50 німецьких
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військових. Пізніше сюди звозили німецьких військових, що загинули в межах району у 1941-1944 рр.
Влітку 1943 року на північ від с. Згорани вояки УПА розбили німецьку колону, знищивши при цьому

близько 50 нацистів. Їх також було під салют поховано на кладовищі в м. Любомль.
Окрім цього, на вказаному кладовищі,захоронені також  угорські солдати. Цьогорічтут працює

Німецька спілка по догляду за військовими кладовищами, що проводить ексгумаційні роботи та
перезахоронення німецьких солдат в с. Потеличі Львівської обл.

В період 1941-1944 рр. німецьких солдатів та офіцерів також хоронили  в центральному парку м.
Любомль ( колишня площа Ринок, нині вул. Чапаєва –авт.).

В 1944 році, після вигнання нацистських військ, на території старого єврейського кладовища
розміщувався військовий госпіталь. Усіх, хто загинув від отриманих поранень, захоронювали поряд біля
старого дуба. Тих, хто загинув при визволенні м. Любомль в липні 1944 року, ховали в центральному
парку, на площі Ринок. Сюди ж звозили померлих командирів полків, які загинули на території Холмщини
(Польща). В кінці 1940-х рр. ці поховання були перенесені до братської могили по вул. 1 Травня. Всього
там захоронено 125 радянських військових. У 1970-х рр. на Замковій гірці був побудований Меморіал
Слави, куди, однак, символічно перенесли лиш декілька поховань.У 2007 році сюди дозахороненоще двох
червоноармійців, що загинули в перші дні війни в м. Любомль.

Інша ж частина військовослужбовців залишились лежати на старому місці. Сьогодні ця територія
необгороджена та недоглянута.

Безумовно, що недіючі кладовища, які знаходяться на території міста Любомль, потребують уваги
місцевої влади. Адже їх нищення говорить про культуру народу, на землі якого ці цвинтарі знаходяться.
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