


ПОДОРОЖ  
до міста 

ХУІІІстоліття



НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА

ПОДОРОЖ



Л  .А. Пляшко

до міста 
ХVІІІстоліття

к и ї в  «НАУКОВА ДУМКА» 1980



Город XVIII ст. на Левобережье...
Его улицы и площади, крепости, 
жилища богатых и бедных горожан, 
строения общественного назначения.
В поле зрения автора и человек.

Привлечены интересные архивные 
материалы по исторической географии, 
этнографии, искусствоведению 
и истории.

Книга хорошо иллюстрирована.
Рассчитана на широкий круг 

читателей.

Місто X VIII ст. на Лівобережжі...
Його вулиці та паощі, фортеці, житла 
заможних і знедолених городян, будівлі 
громадського призначення. Не випадає 
з поля зору автора й тогочасна людина.

Введено в обіг цікаві архівні 
матеріали з історичної географії, 
етнографії, мистецтвознавства та історії.

Книжка добре проілюстрована.
Розрахована на широкий загал читачів.

Відповідальний редактор
член-кореспондент АН УРСР 
Ф. П. Ш Е В Ч Е Н К О

Редакція науково-популярно! літератури 

10604-566П — ---------  572-80 0505040000
М221 (04 >-80

©  Видавництво «Наукова думка», 1980



ВІД АВТОРА

Епоха розвинутого соціалізму характеризується широкими духовни
ми запитами радянської людини, що виявляються в активному заці
кавленні художньою літературою, мистецтвом та історією, в тому 
числі й історією міст нашої країни.

Історія феодальних міст з їх багатогранним соціально-економіч
ним життям і гострою класовою боротьбою, з політичними та куль
турними подіями становить одне з важливих питань вітчизняної іс
торичної науки; стосується це й міст Лівобережної України.

Ряд робіт на цю тему, що опубліковані в дореволюційний період 
(А. Балика «Город Сновек, ныне м. Седнев», К. П. Бочкарев «Очер
ки Лубенской старины», В. Г. Маценко «ГІрилукшина»), висвітлю
ють історико-краєзнавчий, переважно «біографічний» матеріал. 
Дійшли до нас і такі монографічні дослідження з історії Ліво
бережної України (Д. И. Багалей «Магдебургское право в горо
дах Левобережной Малороссии», Н. Лучицкий «Материалы для 
истории землевладения Полтавской губернии»), в яких відтворено 
певні аспекти життя тогочасних міст. Вони цікаві своїм фактажем. 
Окремо стоять дослідження справжнього енциклопедиста з питань 
історії Лівобережжя О. М. Лазаревського, який написав понад 400 
праць, присвячених цій частині України, зібрав і видав чимало ціка
вих історичних документів. О. М.-Лазаревський створив своєрідну 
творчу і дуже плідну течію в дожовтневій історіографії. Перебуваю
чи довгий час під впливом ідей народників, які цуралися міста, вба
чаючи в ньому лише наносне явище, О. М. Лазаревський не написав 
жодної праці спеціально про українське місто Лівобережжя. В його 
творах можна знайти лише побіжний матеріал з цього питання. Але
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для вивчення міст Лівобережжя XVIII ст. і це дуже важливо. Мо
же, найціннішим є те, що роботи Лазаревського насичені неопрацьо- 
ваним документальним матеріалом і часто носять напівархеографіч- 
ний характер. В них можна почерпнути дуже цінні відомості про 
міста.

За радянський час історична наука збагатилася творами, по
збавленими описовості та буржуазного об’єктивізму, що в основно
му панував у дореволюційній літературі в галузі урбаністики.

У творах радянських істориків на основі марксистсько-ленін
ської методології розроблені кардинальні проблеми соціально-еконо
мічного життя міст Лівобережжя XVIII ст. Тут слід назвати роботи 
І. О. Гуржія, зокрема монографію. «Розвиток товарного виробни
цтва і торгівлі на Україні (з кінця XVII ст. до 1861 р.)» і статтю 
«Соціально-економічні зміни та розвиток постійної Торгівлі в містах 
України. XVIII — перша половина XIX ст.», монографію О. М. По- 
номарьова «Розвиток капіталістичних відносин у промисловості Ук
раїни XVIII ст.» тощо.

В галузі дослідження з історії архітектури та етнографії міст 
XVIII ст. на Лівобережжі, зокрема в їх плануванні та забудові, по
мітний слід залишили роботи М. П. Цапенка, який щасливо поєднав 
у собі талант дослідника й журналіста, видав книжки «Архитектура 
левобережной Украины XVII—XVIII веков» та «По равнинам Десны 
и Сейма». М. П. Цапенко класифікував муровані споруди та почав 
досліджувати плани міст Лівобережжя.

Грунтовною працею в галузі історії дерев’яного будівництва е 
робота С. А. Таранушенка «Монументальна архітектура Лівобереж
жя України».

За останній час радянська урбаністика збагатилася збірником 
статей «Древнее жилище народов Восточной Европы». Серед них за
слуговує на увагу стаття М. П. Приходька «Деякі питання історії 
житла на Україні», що включає і матеріал Лівобережжя XVIII ст. 
Цікавою є монографія М. Г. Рабиновича «Очерки этнографии рус
ского феодального города», хоча вона й не торкається міст Лівобе
режжя.

За повоєнний час українська мистецтвознавча література зба
гатилася творами, в яких тією чи тією мірою відтворено життя міст
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Лівобережжя XVIII ст. Величезним досягненням вітчизняної науки 
є вихід у світ шеститомної «Історії українського мистецтва», де 
вміщені цікаві матеріали про міста Лівобережжя XVIII ст., зокрема 
розділи про прикладне мистецтво та гончарство.

Чимало зроблено нашими дослідниками в галузі вивчення ма
лярства XVIII ст., яке розвивалося переважно по містах. Йдеться в 
першу чергу про портретний живопис. Тут слід назвати грунтовну 
роботу П. О. Білецького «Український портретний живопис XVII— 
XVIII ст.». Малярство XVIII ст. досліджується також у монографії 
П. М. Жолтовського «Український живопис XVII—XVIII ст.»

Відомості про міста Лівобережжя як центри інтенсивного роз
витку художнього ремесла знаходимо в ряді грунтовних праць ра
дянських дослідників декоративно-прикладного мистецтва, що ви
йшли порівнюючи недавно. Серед них книга М. 3. Петренка «Укра
їнське золотарство XVI—XVIII ст.», дослідження П. М. Жолтовсько- 
го «Художнє лиття на Україні в XIV—XVIII ст.», монографія 
І. Г. Спаського «Дукати і дукачі України».

Автори перших двох названих праць уклали й словники реміс
ників (що особливо важливо), серед яких значне місце посідають 
міські майстри XVIII ст.

Цікава робота Ф. С. Петрякової «Українське гутне скло», в якій 
розглядаються й скляні вироби XVIII ст., поширені в міському по
буті.

В «Історії української дожовтневої музики» досліджується та
кож і музична творчість в містах XVII—XVIII ст. на Лівобережжі, 
простежуються впливи селянської музичної творчості на формуван
ня міської пісні, сольного співу тощо.

Чимало зроблено за останній час для вивчення міст Лівобереж
жя і в історико-краєзнавчому аспекті.

Великою подією в громадському та науковому житті республіки 
є вихід у світ багатотомної праці «Історія міст і сіл УРСР», в якій 
висвітлюється й життя міст XVIII ст.

Чимало праць історико-краєзнавчого плану з акцентом на па
м’ятках матеріальної культури, зокрема архітектури, було видано 
відносно недавно. Неабиякої популярності набули роботи Г. Н. Лог- 
вина «Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль» та А. Кар-
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набіди «Чернігів», де в основному аналізуються культові муровані 
будівлі, що збереглися до нашого часу.

Постійно виходять путівники, коротенькі нариси про Лівобереж
жя, що також не позбавлені вартості.

Пропонована праця е історичною розвідкою переважно в галу
зі етнографії міста XVIII ст.

Автор складає щиру подяку працівникам рукописних відділів 
Державної бібліотеки СРСР ім. В. І. Леніна і бібліотеки АН СРСР 
м. Ленінграда, філіалу Центральної наукової бібліотеки АН УРСР, 
бібліотеки науково-дослідного інституту будівельного виробництва, 
а також співробітникам архівів м, Москви, Ленінграда та Києва 
(Центрального військово-історичного архіву в м. Москві, Централь
ного державного архіву військово-морського флоту в м. Ленінграді, 
Центрального державного історичного архіву в м. Києві), працівни
кам музеїв м. Києва: Державного історичного музею УРСР, Держав
ного музею українського народного декоративного мистецтва, Дер
жавного музею українського образотворчого мистецтва та іншим 
товаришам, які допомагали під час роботи над текстом та підбором 
ілюстрацій для книжки.



ВСТУП





Неповторна осінь у Києві. Стиха видзвонює вітром, 
вдаряючись об мідь кленів. Шелестить під ногами опа
лим листям. Котиться по бруківці вологими темно-корич
невими кульками каштанів. Розносить по Дніпру пожов
кле листя. Курликає пташиними ватагами, що поспіша
ють у теплі краї.

Осінь завжди бентежить. Бо підсвідомо сприймаєш її 
як певний підсумок чогось — року чи й життя. Вона во
рушить спогади, що їх і час не може стерти. Згадуєш 
повоєнну осінь. Хрещатик у руїнах. По центру — вузень
ка стежина між завалами. Вулиці вишкірюють провалля 
напівзруйнованих будинків. Кожен другий чоловік, якого 
зустрічаєш у цивільному,— інвалід, кожна друга дити
на— сирота. Фашизм на все хотів накласти свою руку, 
знищити не тільки людей, а й їхню культуру. В жахах 
війни гинули, як люди, музеї, бібліотеки, архіви, що збе
рігали духовну велич народу — культуру, створювану ві
ками. Найцінніші музейні колекції та архівні документи 
було евакуйовано. Після війни повернувся до Києва іс
торичний архів й оселився в стінах старої бурси, що за 
Софією.

В осінні вечори читацький зал архіву часто порожнів. 
Товсті стіни не пропускали міського лементу. Крізь гли
бокі ніші вікон зазирали столітні дерева, легенько по
стукуючи в шибки й будячи фантазію. І тоді сторінки 
рукописів починали оживати і промовляти голосами іс
торії. В такі хвилини навіть педантичні параграфи ре
єстрів, що безпристрасно фіксували майно городян, їх 
житло, їх заняття, оберталися на хвилюючу розповідь 
про людей, які залишили свій слід на землі.

АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ 
РОЗПОВІДАЮТЬ

Серед архівних джерел чимале міс
це посідають урядові переписи на
селення. І хоч вони мали сприяти 

насамперед зміцненню феодальної системи, що розкла
далася, та водночас й нагромаджували статистичні та
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інші відомості про стан ремесел і промислів на Україні. 
Найповнішим був перепис 1765—1768 рр., що відомий 
в історії під назвою «Румянцівського опису Малоро
сії»— від прізвища генерал-губернатора України графа 
П. О. Румянцева. Опис було проведено з метою чіткого 
окреслення станів, припинення переходу селян і збіль
шення прибутків у казну, отже, з метою зміцнення 
державної влади. Були розроблені інструкції, зокрема 
інструкція опису міст передбачала визначення геогра
фічного розташування міста, характеристику його укріп
лень (міських земель), ярмарків, торгів тощо. Цей опис 
увійшов до історії й під назвою «Генерального опису Лі
вобережної України (Малоросії)»:

За характером матеріали подвірного опису, в тому 
числі й по містах, поділяються на статистичні (реєстр) 
та юридичні (купчі, дарчі документи, урядові універ
сали).

Статистичні матеріали містять такі систематичні ві
домості про кожен двір, як його розташування, прізви
ще і склад сім’ї господаря, його фах, наявність житло
вих та господарчих споруд, а також орної землі, сіно
жатей, лісів, кількість підсусідків, наймитів.

Така глобальна фіксація кожного міського двору зу
мовила велику цінність Генерального (Румянцівського) 
опису як історичного джерела, що дає можливість все
бічно, комплексно дослідити питання про забезпеченість 
житловими та господарськими спорудами різних соціаль
них груп міського населення, враховуючи етнографічні, 
демографічні, історико-географічні, лінгвістичні та інші 
аспекти життя міста.

Реєстр міста Генерального опису дав можливість 
класифікувати подвір’я та окремі споруди за їх функ
ціональними призначеннями для різних соціальних 
верств міського населення.

Загальновідомо, що будь-яке (тим більше історич
не) дослідження заслуговує на увагу, коли воно спирає
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ться на факти, які не викликають сумніву. Саме Гене
ральний опис подвір’їв дає такий матеріал.

Крім подвірних відомостей реєстри фіксували також 
топографію міст. За літерами пожовклих рукописів ожи
ває міський пейзаж з його мальовничим тогочасним ото
ченням, з запашними луками та лісами, «виростають» 
земляні вали.

Не менш цінні й дарчі та купчі документи. Родинні 
зв’язки й обов’язки та коло людей, з якими «родичалися» 
у XVIII ст., були широкими. Отже, перед тим, як щось 
заповідати або продавати, городянин засвідчував, що ні
хто з родичів близьких і далеких на його майно не пре
тендує.

Заможні й обездолені люди, ті, що жили у великих 
хоромах, і ті, що тинялися все своє життя в наймах по 
чужих кутках, грошовиті громадяни й безпорадні сиро
ти промовляють до нас із сторінок старих рукописів. 
Весь цей різноголосий хор зливається в уяві в цільну 
картину, яка іменується життям.

Чимало цікавих джерел з даного питання зберігає
ться в бібліотеках, а також архівах країни. Серед них 
архів В. Маркевича4 (рукописний відділ Державної пуб
лічної бібліотеки імені В. І. Леніна в Москві) містить 
багато матеріалів, що характеризують стан оборонних 
укріплень у містах.

Цікавим джерелом для вивчення оборонних укріплень 
та описів фортець є матеріали, що зберігаються в Цент
ральному державному військово-історичному архіві 
СРСР в Москві. Це — «Краткие исторические сведения 
о крепостях и инженерах России». Матеріали про міські 
фортеці Лівобережної України (Ніжин, Переяслав, Чер
нігів) зберігаються в Центральному державному істо
ричному архіві СРСР Ленінграда,



плани м і с т  XVIII ст. Картографічних матеріалів про мі-
ста Лівобережжя збереглося не так 

уже й багато. Особливо про першу половину XVIII ст. 
Серед них — чимало малюнків і планів міст, зроблених 
просто на око. До речі, картографія у XVIII ст. була пе
рехідною від окомірної зйомки до інструментальної. 
В 1720 р. Петро І наказав приступити до інструменталь
ної зйомки території всієї держави з метою складання 
точної географічної карти. Та зйомки петровських гео
дезистів на територію українських полків не розповсю
джувалися. Ми не маємо планів усіх міст Лівобережжя, 
є лише поодинокі графічні свідчення, які стосуються пер
шої половини XVIII ст. Треба сказати, шо такі плани за
довольняють нас лише частково. Робилися вони пере
важно для військових потреб і фіксували, звичайно, обо
ронні укріплення (як виняток, деякі культові споруди), 
а тому дуже мало говорять про міські забудови. Ми по
даємо план Чернігова 1706 р., який зберігається в ру
кописному відділі Бібліотеки АН СРСР в Ленінграді. 
Цікавим також є план міста Лубен (з показом забудо
ви) 1769 р., шо зберігається в ЦДІА УРСР у Києві. Не 
можна не згадати зроблений на око план міста Перея
слава в 1775—1790 рр., що також зберігається в ЦДІА 
УРСР у Києві. Він дає можливість відтворити основні 
напрямки вулиць, збагнути їх значення для міста.

Характер джерела набирає план Прилук, який да
тується 1745 р., шо був надрукований генерал-майором 
і військовим інженерок Ф. Ласковським в його «Ма
териалах для истории инженерного искусства в Рос
сии».

До найбільш масових документальних джерел-крес- 
лень, котрі були використані в роботі, належать плани 
міст, складені наприкінці діяльності відомого фельдмар
шала Б. X. Мініха (1685—1767). З його ініціативи було 
розпочато розробку атласу з планами й навіть профі
лями фортець. Ці матеріали зберігаються в Централь-
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ному державному архіві військово-морського флоту в 
Ленінграді.

Відомі нам і «Планы городов Российской империи, 
собранные по высочайшему повелению в 1798 г.»

Ці та інші документи повертають нас до світу людей, 
які жили 200 років тому. На них ми й побудували свою 
розповідь про місто XVIII ст.

І все ж було б непогано підсилити вказані дані ві
домостями певних свідків.

хто б у д е  Найлегше, мабуть, було б скориста-
ЗА СВІДКА? тися ПЄрЄказами старожилів... От
тільки давно вже помічено, що людська пам’ять недоско
нала. Події вона зберігає недовго. Щонайбільше два по
коління людського роду тримає їх без змін. Отже, вихо
дячи з цього, дослідники, які працювали над питаннями 
міста XVIII ст. десь 80—100 років тому, були в щасливі
шій ситуації. Історики К. П. Бочкарьов, В. О. Маценко 
чи, наприклад, І. Н Курилов, випускаючи книги в кінці 
минулого століття на таку чи подібну тему, могли ще 
розшукати по містах людей, які б засвідчили самі або, 
може, переказали те, що чули від батьків, про будинки, 
площі, вулиці міста, про міські укріплення XVIII ст.

І все-таки зустріч із свідками, які жили 200 років 
тому, можлива й зараз. Замальовки, описи, сторінки що
денників людей, які жили у XVIII ст., донесли до нас 

, їхні враження про вигляд міста, про спосіб життя тодіш
ніх городян, про атмосферу тієї доби.

Чи не найяскравішою постаттю серед авторів рукопи
сів XVIII ст. виступає перед нами Опанас Шафонський 
із своєю працею «Черниговского наместничества топо
графическое описание», написаною 1786 р., а. виданою 
1851 р.

Син сотника, Опанас Шафонський народився на Чер
нігівщині в Сосниці. Він був високоосвіченою, ерудова- 
ною людиною, своєрідним енциклопедистом. Мав диплом
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доктора наук з філософії, медицини та проблем освіти. 
За життя здобув славу і як вчений, і як практик. На по
саді лікаря, наприклад, перебував у складі російських 
військ під час російсько-турецької війни в 1768— 1774 рр. 
Як учений був відомий в Росії й далеко за її межами. 
Лейденський, Страсбурзький та Галльський університе
ти схвалили його диплом і ступінь доктора.

Рукопис О. Шафонського про Лівобережжя, над яким 
вчений працював 2 роки, налічував понад 1000 сторінок. 
Він ретельно описав село за селом, місто за містом на 
території, що входить зараз до Чернігівської та частко
во Полтавської областей, даючи вичерпну характеристи
ку стану міських укріплень, топографії, заняттю місько
го населення тощо. Свою працю автор сподівався пре
зентувати Катерині II з нагоди її подорожі на Україну. 
Але доля розпорядилася інакше. Рукопис потрапив після 
його смерті до спадкоємців. Син — колезький радник 
Григорій Опанасович Шафонський — передав його ви
давцю, та праця побачила світ набагато пізніше — лише 
через 64 роки після її написання.

м е м у а р н а  л і т е р а т у р а  Незважаючи на те що мемуарна лі- 
п р о  м іс та  тература завжди забарвлена суб’єк
тивними оцінками, все-таки й вона є цікавим джерелом, 
інформацією, так би мовити, з перших рук.

Для вивчення історії міст XVIII ст. цікавими є що
денники Миколи Ханенка та Якова Марковича. Перший 
з них навчався в Київській академії, закінчив Львівську 
академію в 1710 р.; другий закінчив Київську академію 
1713 р. Обидва були високоосвіченими людьми для сво
го часу. Вихователем Якова Марковича був відомий уче
ний і культурний діяч, палкий прибічник політики Пет
ра І Феофан Прокопович, який пророчив Якову Мар
ковичу духовну кар’єру. Феофан Прокопович вважав, 
що його здібний учень міг би прикрасити свою голову 
митрою, тобто стати єпископом. Але спудей Яків Мар-
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кович мріяв про мирську кар’єру, про високі старшинсь
кі чини.

В щоденниках, написаних цими представниками ко
зацької старшини і виданих у 1870—1880 рр. Олександ
ром Лазаревським, є лише побічні відомості про життя 
міст XVIII ст., але й вони цінні. В них розповідається, 
зокрема, про побут привілейованої частини населення, 
дещо ширше подаються відомості про стан ремесел, про 
розвиток торгівлі в той час. Йдеться також і про куль
турний рівень людей того часу.

Оригінальним свідком виступає перед нами поет кін
ця XVII і початку XVIII ст. Климентій Зіновіїв. Ман
друючи по Україні, він відвідував міста, спостерігав 
життя городян різних соціальних верств. Свої враження 
від побаченого висловлював віршами. Надзвичайно ці
каві його спостереження над побутом ремісників та шко
лярів. Климентій Зіновіїв часто бував серед бідних і 
знедолених.

Його твори, перевидані в наш час, є одним з ваго
мих інформативних джерел про місто Лівобережжя 
у XVIII ст. на Україні.

р о с і й с ь к і  в ч е н і  Відколи існує світ, відтоді, мабуть,
І м а н д р і в н и к и  існують люди, які люблять мандру-

вати и пізнавати нове. І це прекрас
но. Гадаємо, що враження мандрівників, які відвідали 
Україну 200 років тому, будуть цікаві. Правда, їх запи
си більшість історіографів сприймає з певною мірою не
довір’я, ставиться до них обережно. Очевидно, в цьому 
є якийсь сенс. Мандрівник, який приїхав до міста на 
короткий час, неспроможний на глибокі узагальнення з 
приводу його історії, але зовнішній вигляд міста він 
сприймає об’єктивно. Таке явище обумовлене психоло
гічно: він ще не адаптувався, як місцеві мешканці.

Після возз’єднання України з Росією міцніють різні 
зв’язки між двома народами. Частими гостями на
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Україні стали росіяни. Вони приїздили і з офіційними 
візитами, і як мандрівники.

Г. Ф. Юнкер — історіограф при штабі генерал-фельд
маршала Б. X. Мініха — 1737 р. склав опис господарства 
Лівобережної та частково Південної України. Робота 
«Обстоятельное описание состояния земель и народов 
между Днепром и Доном и по этим рекам» не видавала
ся. Г. Ф. Юнкер поставив за мету описати стан промис
ловості й ремесел на Україні, окремих найважливіших 
підприємств. Проте обставини перешкодили йому здійс
нити задум. Зібрані відомості, як зазначав вчений, не
повні. Та через відсутність інших даних і вони станов
лять чималий інтерес.

Глибше це питання почало вивчатися в 60-х роках 
XVIII ст., коли Петербурзька академія наук організува
ла ряд цільових наукових експедицій до різних районів 
України. Очолювали експедиції, як правило, відомі вче
ні й дослідники, зокрема І. І. Георгі, І. А. Гільденштедт, 
С. П. Плещеев, В. Ф. Зуєв та ін.

Етнограф, природознавець і мандрівник І. І. Георгі 
в 1766—1769 рр. побував на Лівобережжі як учень ака
демічної експедиції. У своїй праці, присвяченій звичаям 
і побутові народів, що населяють Росію, І. І. Георгі не 
розглядав спеціально питання про господарську діяль
ність населення, зокрема про ремесла і промисли. 
І все ж праця не позбавлена інтересу.

Член Петербурзької академії наук Йоган-Антон Гіль
денштедт — медик, природознавець та етнограф — на
прикінці 1773 і на початку 1774 р. також відвідав окремі 
райони України: Дніпровську та колишню Українську 
лінії, Новоросійську губернію, Слобідську Україну, Київ. 
Потім через Батурин і Москву він повернувся до Петер
бурга. Уважний спостерігач Гільденштедт лишив цікаві 
замітки про міста Лівобережжя, а також про Київ 1.

1 Див.: Путешествие в Малороссию академика Гильденштедта 
и кн. И. М. Долгорукого.— Киевская старина, 1893, т. XI.
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1793 р. в Петербурзі вийшла книга С. П. Плещеева 
«Обозрение Российской империи в нынешнем ее ново
устроенном состоянии с показанием новоприсоединен- 
ных к России от Порты Оттаманской и от Речи Поспо- 
литой Польской области», в якій автор зробив спробу 
узагальнити й систематизувати матеріал, зібраний під 
час академічних експедицій. С. П. Плещеев описав при
родні багатства й господарство всіх областей імперії, 
в тому числі й України, зокрема Чернігівського й Новго- 
род-Сіверського намісництв. У книзі є цікаві відомості 
про торгівлю лісом.

Частими гостями з Росії були мандрівники та про
чани. Збереглися записи мандрівника Леонтія. Його вра
зили міські укріплення на Україні, будинки («затейливы 
к хоромному строению») городян тощо. Ці записи були 
видруковані на сторінках журналу «Черниговский лис
ток» за 1852 р., а також у книзі «Русский архив», що 
вийшла друком 1863 р.

РОЗПОВІДІ ІНОЗЕМЦІВ Чимало відомостей про міста 
XVII ст. на Україні міститься в ме

муарах іноземців, які відвідали нашу країну. Записи 
про забудову вулиць та звичаї городян знаходимо в за
писах Евлія Челебі та Павла Алеппського.

До речі, тут хронологічний педантизм слід відкинути. 
Традиції, що існували в плануванні міст, були досить 
стабільними. Це дослідив відомий радянський археолог 
В. А. Богусевич на матеріалах розкопок Києва (Поділ) 
1950 р. Вчений зауважив, що напрям вулиць міста 
XVIII ст. бере свій початок від Київської Русі.

Не абсолютизуючи цей висновок, ми все ж таки мо
жемо'користуватись відомостями, які подають нам ав
тори XVII—XVIII ст.

Молодий чоловік з міста Алеппо, розташованого на 
Близькому Сході, супроводжуючи свого батька антіохій- 
ського патріарха Макарія в мандрах, потрапив до Києва
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й жив у приміщенні для прочан, розташованому при ко
лишньому Братському монастирі. Гість записав свої вра
ження, які увійшли до книги під назвою «Путешествие 
антиохийского паїриарха Макария в Россию в полови-, 
не XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом 
Алеппским». Книга побачила світ 1896 р. в Москві.

Мандруючи на перекладних, Отто фон Гун з Німеч
чини зупинявся на перепочинок в подорожніх корчмах, 
розташованих по дорозі від Києва до Яготина. Сидячи 
на дубовій лаві й часто при світлі каганця, він старанно 
записував свої враження про міста, що їх проїжджав, 
про звичаї, про людей та їхній побут.

Через століття ці записи вийшли з друку під назвою 
«Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Ма
лороссию В осени 1805 г.».



МІСЬКІ ФОРТЕЦІ





СТРУКТУРА МІСТА Місто XVIII ст. на Лівобережжі 
складалося з кількох частин, що 

розділялися досить виразною лінією фортечних укріп
лень. Візуально складається враження, що те місто яв
ляло собою механічне поєднання певних елементів.

Як взаємодіяли між собою частини міста, а також і 
з околицями? Хто може відповісти на це питання? Ос
танні праці радянських урбаністів радять, зокрема 
М. Г. Рабинович у праці «Очерки этнографии русского 
феодального города» (1978), для визначення самого по
няття міста на певних історичних етапах звертатися за 
свідченням до сучасників.

Перш за все в свідомості населення XVIII ст. власне 
місто було відділене від околиць (підварків). Люди, які 
жили бодай за кілька десятків метрів від міського валу 
й рову, до городян себе не зараховували. І навіть ті, що 
переїхали з підварків до міста, вважали себе довгий час 
«зайшлими». В офіційних документах околиці також від
ділялися від міста. Наприклад, про підварок Мигалівку 
в м. Ніжині зазначалось: «За містом Ніжиним на Ми- 
галівці».

Опанас Шафонський у вже згадуваній праці, напи
саній у XVIII ст., чітко відділяє місто від околиць: 
«...настоящий город,— згадує він про Борзну,— земля
ным старым валом обнесенный, с малым земляным раз
валившимся замком или цитаделью»1. Замок — це необ-: 
хідний атрибут кожного міста і містечка Лівобережжя. 
Ці дві структурні частини (замок і місто) згадуються 
у військових звітах про стан укріплень на 30-і роки 
XVIII ст. Очевидно, вони є традиційними і беруть свій 
початок в глибинах Київської Русі. Як красномовно за
свідчила література, такий поділ залишався й пізніше.

1 Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое 
описание.— Киев, 1851, с. 416.
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«Под именем Старых Лубен разумеется замок и место» т. 
В місті Любеч також визначається замок і містечко. 
Аналогічно і в Росії міста поділялися на дві частини, 
поширена назва яких острог і посад.

Сучасна література, дещо змінивши термінологію тих 
часів, обмежує місто оборонними валами. Існує розбіж
ність у тлумаченні власне міста в історико-топографічних 
відомостях та в статистиці. Остання включає до числа 
городян усіх тих, хто жив у межах укріплень і поза 
ними, на околицях. Подолати таку розбіжність можна 
шляхом з’ясування соціально-економічної та політичної 
природи кожної частини міста. 1

1 Лазаревский А. Лубенщина и князья Вишневецкие.— Киев
ская старина, 1896, т. LII, с. 222.

Структура міст Ніжина і Переяслава.
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Структура міст Лубен і Гадяча.

МІСТА-ФОРТЕЦІ Міста Лівобережжя XVIII ст. були 
одночасно фортецями. Так вимагав 

час. Боротьба супроти турецько-татарської агресії вва
жалася проблемою першорядної ваги у зовнішній полі
тиці Росії та України протягом XVIII ст. Османська ім
перія й кримські татари загрожували нашим предкам. 
Ініціатором та підбурювачем походів часто виступали 
кримські хани. Ось один із фактів.

1710 р. в Стамбулі секретно зібрався Великий Диван. 
Ініціатором цього таємничого зібрання був кримський 
хан. Після того як кожен зайняв своє місце й сів у при
сутності султана Хаффи Шеріфа, кримський хан за
явив, що він прибув з Криму до султана з твердим намі
ром прихилити свою голову до його ніг і повернутись 
назад із зброєю в руках. Згоду було отримано. Цікаво, 
що цей прийом відбувався з особливими почестями. Гість 
отримав багаті дари: соболину шубу та шапку, прикра-
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шену пір’ям чаплі (на знак особливої пошани), шаблю, 
що була інкрустована дорогоцінним камінням, лук з до
рогими стрілами.

Протягом XVII сг. турки й кримчаки неодноразово на
падали на нашу землю. Для захисту території України 
й Росії протягом 1731 —1733 рр. збудовано систему 
укріплень довжиною 285 км, яка налічувала 16 фортець 
і 48 редутів. Вона проходила кордонами Полтавського та 
Харківського полків, беручи початок від Дніпра по річ
ці Орелі й закінчувалася на Сіверському Дінці та його 
притоках. Цю систему укріплень називали Українською 
лінією. Значною мірою вона стримувала наступальний 
дух ворожих сил, але повністю гарантувати безпеку не 
могла. І все ж завдяки їй багатотисячне вторгнення ту
рецьких та кримських військових сил 1739 р. на тери
торію України було з успіхом відбито. Пізніше татари 
неодноразово наскакували на українську землю. За та
ких умов міські фортеці мали бути серйозною перешко
дою на шляху ворога. Тривала облога фортець не відпо
відала воєнній тактиці татарських військ, розрахованої 
на раптовість нападу з метою пограбування населення, 
спустошення території та швидкий відхід. їм було 
важко подолати опір гарнізону фортець та городян, які 
перебували під надійним захистом оборонних укріплень.

Міські фортеці Лівобережжя мали не лише локаль
не значення. Одночасно вони служили захистом і для 
російської території, були, по суті, південними кордона
ми Російської імперії. Після возз’єднання України з 
Росією царський уряд ^бав про укріплення міських фор
тець Лівобережжя. Для посилення оборони від ворога 
в окремі міста Лівобережжя ще за часів царювання 
Олексія Михайловича посилалися разом з воєводами і 
ратні люди. Згодом усі фортеці Лівобережжя за їх зна
ченням поділили на штатні та позаштатні.

На кінець 30-х років XVII ст. на Лівобережжі були 
такі штатні фортеці (крім Києва): Чернігів, Переяслав,
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Ніжин, Переволочня. Крім того, затверджено певне чис
ло позаштатних фортець та деякі полкові міста, зокрема 
Гадяч, Прилуки, Миргород, Лубни, Золотоношу, Ворон- 
ків, Бубнів тощо. Таким чином, майже всі полкові та 
значніші сотенні міста Лівобережжя входили до складу 
офіційних штатних і позаштатних фортець.

Для штатних фортець виділялося державне утриман
ня, вони мали також постійний склад гарнізону, озброєн
ня, бойові припаси, артилерію, словом, все — від мортир 
до цвяхів і сковорід. Та й позаштатні фортеці подекуди 
мали гарнізони російських військ і зброю. Відомо, на
приклад, що російські гарнізонні полки були розташо
вані в 40-х роках у Полтаві, Глухові, Стародубі, Новго- 
роді-Сіверському, Батурині.

Характерно, що не тільки згадані, а всі міста Ліво
бережжя — і малі і великі — були фортецями. Отже, 
фортець було дуже багато. Павло Алеппський з цього 
приводу писав: «Начинена (очевидно, земля) фортецями, 
як гранат зерням» К Детально розповідають про це й 
інші документи. Наприклад, у районі сотенного міста 
Лохвиці було декілька невеликих, але укріплених пунк
тів. Ц е— Городище, Сінча, Чорнуха. Відстань між ними 
дорівнювала 12 км. Поблизу Чернігова між великими 
фортецями — сотенними містами — відстань коливалася 
від 21 до 71 км, а в середньому не перебільшувала 40— 
45 км, тобто її можна було подолати за один день.

Фортифікаційна система XVIII ст, 
передбачала дуже вдале пристосу
вання різноманітних форм бастіон
них укріплень до умов рельєфу. Ці

каво, що на цю особливість оборонної системи XVIII ст. 
звернув увагу й Ф. Енгельс. 1

ОБОРОННІ 
УКРІПЛЕННЯ 
ТА РЕЛЬЄФ

1 Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в 
половине XVIII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеп
пским.— М., 1896, с. 35.
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Оборонні вали підкреслювали рельєф міста і разом 
з тим його структуру. Замок або власне місто здебіль
шого розташовувались на рівному місці, але замок зав
жди будувався вище міста. Щоправда, як зазначав 
О. Шафонський, це рівне місце вибиралося на високому 
березі річки, іноді воно було «срыто ярами» (Гадяч, 
Лубни, Чернігів, Полтава). Часто будувалися міста й на 
низькому березі річки (Переяслав, Ніжин, Козелець, 
Пирятин, Березна тощо).

Найукріпленіша частина була підкреслена рельєфом 
і завжди панувала над містом, за що й отримала назву 
«верхнього города». Цей термін вживався навіть до та
ких, наприклад, одноманітних за рельєфом місцевостей 
сьогодні, як Переяслав і Ніжин. Можливо, рельєф під
сипали, бо в документах подекуди згадується, що фор
теця стоїть на «самородній» горі. Це означає, що могли 
бути й штучні гори.

Менш укріплена територія міста, розташована нижче 
цитаделі, в документах позначена як «нижній город». 
Цей термін ми зустрічаємо стосовно Переяслава, Ніжи
на, Березни та інших міст.

ф о р т е ч н і  с т і н и  Система оборонних укріплень була
БАШТИ, м о с т и  ’ різною. На це були свої причини.

Головне те, що кожне місто-форте- 
ця на Лівобережжі обов’язково мало сильно укріплену 
територію — замок, або цитадель.

У кожному місті «непременно бывает крепость с пуш
ками, так что в случае,1 если жители будут побеждены 
неприятелем... то они могут уйти в крепость и в ней обо
роняться».

І далі: «Прибыли вечером в большой благоустроен
ный город, называемый Прилуки. Цитадель внутри его 
удивительна по своей вышине, укреплениям, башням
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и пушкам» 1. Замки укріплювалися часто городнями — 
дерев’яними зрубами. «В замке..,— читаемо ми в, доку
менті про Любеч,— вправо от вежи две городни с пали
садами в две стены... Слева также две городни»1 2.

Отже, городні з палісадами захищали замок. Будів
ництво городень вважалося традиційним для Лівобе
режжя. Спосіб зміцнювати укріплення за допомогою го
родень здавна відомий східним слов’янам. Так укріплю
валися міста за часів Київської Русі. Відтоді й існує 
вираз «срубить город», тобто поставити дерев’яні кліті, 
над якими йшов палісад у вигляді частоколу або карка
са з дубових брусів. Інколи стіни робили, як уже згаду
валося, подвійними.

Як правило, в городні насипалася земля. Такі згадки 
зустрічаємо в літературі про міста Борзну та Ніжин. Про 
останнє сказано таке: «Почву сделать рубленою в дубо
вых толстых брусках и насыпать землей». Проте для обо
рони міста найчастіше насипали земляний вал, в якому 
споруджувано бійниці, тобто невеликі отвори, з яких 
можна стріляти й контролювати місцевість за валом. 
Всередині валу під бійницями насипали призьби, які, 
мабуть, грали роль бойових настилів. Зовні бійниці під
сипалися землею. Земляні вали іноді для зміцнення дер
нувалися.

Довжина валів була досить значною. Так, наприклад, 
у Лубнах вал мав 725, а в Чернігові — 720 сажнів. Знач
на оборонна роль відводилась ровам, що споруджува
лися перед валами. Часто, щоб уникнути зсувів, стінки 
ровів робили вертикальними і закріплювали їх зрубом 
з дубових брусів. Рови досягали значних розмірів. На
приклад, у Ніжині рів був 7 сажнів завширшки й 1—

1 Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в 
половине XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеп
пским.— М., 1896, с. 18, 83—84.

2 Левобережная Украина в XV—XVII ст.— Киевская старина, 
1896, т. LIII, с. 250.
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завглибшки. Глибина й облицювання рову в Прилуках 
викликали захоплення у Павла Алеппського. Його увагу 
привернула проточна вода в рові. Рів з проточною водою 
позначений і на плані Чернігова за 1706 р. Ширина рову 
досягла 10 сажнів. Отже, замок і місто іноді нагадува
ли острови.

Оборонними спорудами міста були також і башти, 
кількість яких могла бути від 2 до 9. Башти були одно- 
й двоярусними. Особливо дбали про зміцнення в’їзних 
башт з брамами. Стіни таких башт часто робили подвій
ними, що засвідчено документами. «В замке,— йдеться 
про Любеч,— ворота и немалая вежа в два этажа, вы
строенная в две стены» *. ч

Для збільшення обороноздатності в баштах спору
джували бійниці. Суворий вигляд вежі з бійницями по
м’якшували живі кольорові плгіми від образів з лампа
дами, що висіли на брамах всередині фортеці.

Через рови прокладали мости, що з’єднували башту 
із зовнішним світом. Міст у Ромнах при Миколаївській 
брамі мав завдовжки 10 сажнів, при Житянській — 7. 
Ворота прикривалися рогатинами, тобто огорожею з 
кілків.

Міські в’їзні брами штатних фортець захищалися ра
велінами— спеціальними земляними укріпленнями з ро
вом, через який прокладався міст. ‘

Конструкції мостів здебільшого не були складними. 
Споруджували їх переважно на стовпах (палях), котрі 
можна було спалювати в разі небезпеки, а потім швид
ко відновлювати. Значно складнішими були замкові мо
сти, що їх робили підйомними. Це зрозуміло: замок яв
ляв собою найбільш укріплену територію міста.

В багатьох містах замок з’єднувався з містом лише 
через одну браму й, звичайно, міст. Так було в Гадячі, 1

1 Левобережная Украина в XVI—XVII ст.— Киевская старина, 
1896, т. LIII, с. 250.
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Новгороді-Сіверському, Лубнах, Любечі тощо. «Дорога 
к замку,— читаємо про місто Любеч,— через мост, на 
котором взвод о двух цепях». У разі потреби міст підні 
мався або спалювався, і територія цитаделі була ізольо
вана. Підйомні мости згадуються в літературі про Києво 
Печерську фортецю 1775 р.

Брами були двостулковими. В одній із стулок могла 
бути хвіртка. Вони на ніч зачинялися й замикалися ве
ликим висячим замком. Можна собі уявити величину 
замка, коли, наприклад, ключ до брами Києво-Печер
ської фортеці був завдовжки 35 см і важив 3,5 кг. Ключ 
був орнаментований у барокковому стилі.

Міські брами відігравали значну роль не тільки в 
обороні від ворога, а й у традиційних урочистих ритуа
лах зустрічі почесних гостей. Відомо, що така традиція 
брала свій початок з сивої давнини — з часів Київської 
Русі. А добрі традиції рано не вмирають. Тому 23 січня 
1654 р. ніжинці урочисто зустріли російського посла боя
рина Василя Бутурліна. Літературні джерела говорять 
про цю подію таке: «За пять верст от города встретил их 
нежинский полковник Иван Золотаренко, шурин Хмель
ницкого, со своею полковой старшиною, у городских во
рот ожидал их протопоп Максим Филимонович с прочим 
духовенством и приветствовал речою; пушечные выстре
лы, звон колоколов, звуки труб и литавр приветствовали 
вступление царских бояр в город» 1.

Після того як замикалися на ніч брами, наступав час, 
коли ходити вулицями міста було заборонено. Такого су
ворого режиму дотримувались і в Київській фортеці. 
Зберігся документ, датований 1697 роком, де записані 
«распросные речи» городян, які вночі, порушивши роз
порядок, ходили вулицями міста й за те були взяті під 1

1 Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. 
Т. Ill, М .: Изд-во АН СССР, 1953, с, 485.
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План Чернігова 1706 р.





варту. Такого режиму, звичайно, до кінця XVIII ст. на 
всій території України не збереглося, але в’їзд на тери
торію міста здійснювався хоч іноді й через напівзруйно- 
вану, але оборонну браму.

Брами умовно, за їх призначенням, можна поділити 
на зовнішні та внутрішні. Назва «зовнішніх брам» збі
галася з назвою тієї дороги, що вела до міста. Так ви-

В'їзна брама до м. Ічні.
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никли Київська, Чернігівська, Пирятинська, Лубенська, 
Московська та інші брами. Наприклад, у Ромнах були 
Київська й Лубенська брами, у Сосниці — Менська, 
Чернігівська, Глухівська, Новгород-Сіверська та Ново- 
млинська. «Главный полковой город Гадяч,— читаємо в 
Румянцівському описі,— обнесен вокруг земляным ва
лом... с четырьмя воротами, которым название: Киев
ские, Московские, Водяные, Лубенские» 1. Іноді ворота 
мали подвійну назву. Так, Київська брама Золотоноші 
називалася також Переяславською. В Прилуках зга
дуються чотири брами: Київська, Глухівська, Пирятин
ська і Роменська. В Лубнах «выездов из города до до
стройки нынешнего моста было только два: один через 
Пирятинские ворота шел на Золотоношу, Пирятин, Лох- 
вицу, а другой — через Пречистенские по Терновской то
локе к мосту через Сулу у Лысой горы. Отсюда откры
вался путь на Миргород и к Днепру»1 2. Інша, наприклад, 
внутрішня міська брама мала виключно внутрішньогос
подарське значення. Так, Микільська й водяна брама 
Лубен відкривали дорогу до Сули, а Лубенська та Бро
варська — до річки Лубянки. Замкова брама з’єднува
ла замок з містом, а Полковницька служила для зв’язку 
міста з полковницьким двором.

Крім брами, до міста можна було ввійти через вилаз
ки. «Для вилазок влаштовувались поперек валів ходи 
шириною та висотою два метри. В них підлога, стіни й 
стеля робилися в зруб і мали четверо захисних дверей» 3. 
Подібні тунелі прокладалися для пішоходів, коли треба 
було вийти з міста на город, в сад, по воду або під час 
облоги мати запасний вихід з міста. Вилазки зустрічає
мо в Ніжині, Борзні, Батурині. Вони були майже в кож
ному давньому українському місті. В 60-х роках XVIII ст. 
в Березні було 5 вилазок.

1 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 124, арк. 12.
2 Бочкарев К П Очерки Лубянской старины.— М., 1900, с. 20.
8 Історія українського мистецтва.— К .: Мистецтво, 1964, с. 34.
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План Ніжинської фортеці.

Протягом XVIII ст. відбулися певні зміни в системі 
будівництва й зовнішнього вигляду укріплень — від зем
ляного валу з городнями й палісадом, тобто своєрідни
ми дерев’яними баштами й парканом зверху валу, до 
розвинутих земляних укріплень з системою бастіонів і 
равелінів — виступів наперед земляних валів. Оборонні 
укріплення в містах Лівобережної України XVIII ст., як 
і в Росії, споруджувалися в «манере господина Вобана». 
Вобан — французький інженер, який розробив систему 
оборонних укріплень на рубежі XVIII ст. Така система 
передбачала фортецю-багатокутник з двома рядами зем-
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ляних валів для розміщення гармат, з рядом равелінів 
і бастіонів, або розкатів, як це іменувалось на Україні 
та в Росії. Розкат будувався на рогах фортеці для флан
кування рову та обстрілу прилеглої місцевості. В біль
шості фортець оборонні укріплення протягом XVIII ст. 
перебудовувались, але слід зауважити, що модернізація 
системи укріплень фортеці не призводила до знищення 
попередніх, а навпаки, старі укріплення реставрувалися, 
а нові зводилися. Типовим прикладом у цьому відношен
ні може бути Переяслав, де 1709 р. побудували «цита
дель из земляного вала неправильно сомкнутого много
угольника с малыми бастионами» К Одночасно стара де
рев’яна огорожа з баштами була «исправлена».

Аналогічний приклад співіснування старої й нової си
стем фортифікації можна знайти і в Чернігові. На пла
нах, що збереглися, добре видно вали, рови з бастіона
ми, а також дерев’яні палісади з бійницями та баштами.

і с т о р и ч н а  доля Протягом XVIII ст. повсякчасно 
ф о р т е ц ь  стояло питання про стан укріплення

міст Лівобережної України. Зовніш
ня обстановка вимагала цього. За цей час фортеці 
пройшли свою еволюцію від активної фортифікаційної 
сили до занепаду наприкінці століття. Поступове змен
шення масштабів та кількості татарських вторгнень було 
наслідком стабілізації зовнішньополітичного життя на 
Україні, переходу Росії від оборони до наступальної бо
ротьби проти султанської Туреччини, за приєднання 
Кримського ханства до Росії.

1723 р. київський генерал-губернатор Трубецькой до
повідав уряду про поганий стан Переяславської форте
ці. Оборонний вал Чернігова 1728 р. був у такому стані, 
що не тільки люди, але й худоба проходила через нього. 1

1 Ласковский Ф. Материалы для истории инженерного искусст
ва в России,— СПб., 1861, ч. 2, с. 482.
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Таку ж картину з міськими валами Прилук намалював 
бунчуковий товариш Стефан Томара 1738 р.: «Вал во 
многих местах осыпался, коло бойниц извне земля поосо- 
вувалась. Рогатки вкруг не всюда поставлены..., а не
которые повалились..., а в вылазках форти запоров ни
каких не имеется...»

Подібне записано й про Ічню: «Вал во многих местах 
обвалился, дороги через него поделаны, ров по належ
носте не углублен, башта не покрыта, и ворот в них по 
совершенному обыкновению с запорами не имеется» 1 2. Те 
саме було з валами Монастирищ, Барви, Срібного, Жу
равки.

Не скрізь у містах дотримувались регламенту відсту
пу забудови від валів на 60 м. Подекуди житлові місь
кі подвір’я «наступали» на вали. Характерно, що в кінці 
60-х років окремі батареї Лубенської фортеці стояли 
«в углу дома».

Таке становище з оборонними укріпленнями виклика
ло занепокоєння царського уряду. Російсько-турецька 
війна 1735—1739 рр. не дала виходу Росії до Чорного 
моря. Отже, це питання зовнішньої політики лишалося 
не розв’язаним для Росії. Туреччина все ще була не
безпечним ворогом на південних кордонах. 1737 р. Вій
ськова колегія видала спеціальний наказ о «безотлага
тельном исправлении украинских крепостей». За цим 
наказом з 1738 до 1742 р. капітально ремонтували Пере
яславську фортецю.

Укріплення лишались важливим елементом міської 
забудови і в 60-х роках XVIII ст. В цей час виділяються 
кошти на утримання окремих фортець і штату на май
бутні роки. Такий документ зберігся за 1754 р. про 
Переяславську, Чернігівську та Ніжинську фортеці. На-

1 Державна бібліотека СРСР ім. В. І. Леніна. Відділ рукописів. 
Збірка М. Маркевича, ф. 159, од. зб. 1640 (1820), арк. 1.

2 Там же, арк. 1— 1 зв.
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приклад, для Чернігівської фортеці передбачалось гар
мат чавунних 12-типудових— 20 штук, 6-типудових — 
10 штук, 3-хпудових — 9 штук, мортир чавунних — 
4 штуки, гаубиць — 2 штуки. Сюди обов’язково входили 
такі речі, як цвяхи— 116 штук, ножиці, зубила, сокири, 
вірьовки, ліхтарі, казани, сковороди. Всього реєстр вклю
чає кілька сот предметів. Передбачався й штат в кіль
кості 41 чоловіка, а саме: підпоручик, унтер-офіцер, сер
жант, бомбардир, канонір, писар та майстрові люди. 
Це — тесля, колесник, слюсар, коваль. Збереглись подіб
ні описи й про Переяславську та Ніжинську фортеці.

Таким чином, незважаючи на відносну стабілізацію 
політичної ситуації з другої половини XVIII ст., на пів
денних землях оборонні споруди ще відіграють певну 
роль у міському житті, містобудівництві. Отже, мірку
вання, поширене в літературі, про те, що вже з другої 
чверті XVIII ст. оборонні споруди втрачають своє зна
чення для планування міста, потребує уточнення. Адже 
ще довгий час вали та рови відділяли одну частину мі
ста від другої.

Оборонні вали лишаються фактично недоторканими 
до вісімдесятих років XVIII ст. Вони ще довгий час збе
рігають своє містобудівниче значення.

Навіть 1786 р. О. Шафонський визнавав за справжнє 
місто ту територію, котра була оперезана міськими вала
ми. Вісімдесяті роки були вирішальними для долі місь
ких фортець Лівобережжя. В цей час остаточно відпала 
необхідність в оборонних спорудах. Внаслідок війни з 
Туреччиною 1768—1774 рр. кордони Росії,відійшли дале
ко на південь. Вона дістала вихід у Чорне море. Крим 
був оголошений незалежним від Турецької імперії. Мі
ста Лівобережжя втратили характер прикордонних ру
бежів. Оборонні укріплення стали непотрібними. Замок 
як структурна частина міста занепадає і відмирає. Зго
дом вали подекуди почали орати під городи, влаштовува
ти на них селітроварні. Так, 1788 р. в Ромнах 7 міських



валів дума роздала в аренду для виварки селітри. 
І все ж в цей час ще зустрічаються в літературі згадки 
про мости через оборонні рови, а також про в’їзні брами 
при земляних валах. До пожежі 1781 р. при оборонних 
валах в Прилуках ще існувала, наприклад, брама.

1799 р., майже на рубежі століття, зберігалося ще 
чотири брами при земляному укріпленні в Полтаві. 
В цей приблизно час в Глухові функціонують ще кам’яні 
брами на Київському та Московському в’їздах. При них 
постійно стоять вартові.

До кінця XVIII ст. земляні вали ще добре «читалися» 
в таких містах, як Прилуки, Конотоп, Сосниця, Ромни 
тощо, а проїзди крізь колишні оборонні брами продов
жували визначати основні міські магістралі.

Отже, міські фортеці, що захищалися ратними людь
ми, у XVIII ст. відіграли значну роль в справі захисту 
території України та Росії від ворожих нападів татар і 
турків. Вони органічно в’язалися зі структурою міста й 
окреслювали територію замку та власне міста, відділя
ли чітко місто від його околиць. Фортечні брами одно
часно були й міськими.

В кінці XVIII ст. фортеці занепадають у зв’язку з 
укріпленням та стабілізацією південних кордонів Укра
їни і Росії.



ЗАМОК,
МІСТО,
ВУЛИЩ , ПЛОЩ І





ч а с т и н и  мі с т а  Найбільш укріплену частину міста
в н а з в а х  сучасники називали по-різному: «за-
СУЧАСН ИКІВ 41 .0 \ jмок», «верхній город», «городок», 
«кріпость», «цитадель», «острог». Серед мешканців Ні
жина чулося то «замок», то «верхній город», то «цита
дель», у Лубнах і Любечі побутувало тільки «замок», 
у Переяславі — «верхній город» або «кріпость».

У розмаїтті цих назв відчувається, по-перше, нашару
вання різних історичних епох, а по-друге, не зовсім од
наковий характер життя городян, рід їх занять та соці
альна структура, по-третє, розміри самих міст. Щоб 
збагнути зміст цих слів, ми повинні їх розуміти в тому 
значенні, в якому вони вживалися в XVIII ст. В усякому 
разі колишнє тлумачення цих слів не завжди збігаєть
ся з сучасним. Наприклад, слово «замок» сьогодні озна
чає лише укріплену резиденцію феодала, тобто його па
лац. Проте «замок» в середині XVIII ст. для українців 
і росіян означав в основному укріплену територію: «За
мок — крепостца,— читаємо ми в одному з словників,— 
окруженная рвами и стенами, с башнями» К Стосовно 
замку також вживається термін «город», який у XVIII ст. 
мав значно ширше значення, ніж сьогодні, і так само, як 
і слово «замок», наближався до давньоруського поняття. 
В першому тлумачному українському словнику, видано
му Памвою Бериндою в друкарні Києво-Печерської лав
ри 1627 р., слова «град» і «місто» — синоніми. Замки не
великих сотенних міст називалися городками.

ЗАМОК Площа замків в основному колива- 
. лася від 1,5—2 до 8—10 га, а замок 

в Березні, наприклад, дорівнював 1 га. Найбільшого роз
міру досягли площі значних полкових міст, фортеці яких 
були зараховані до штатних. Наприклад, площа замку 1

1 Словарь церковно-славянского и русского языка.— СПб., 1867, 
ч. 1, с. 74.
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в Ніжині дорівнювала 6 га, в Переяславі — 8 га. Такі 
великі території фортець становили виняток. В основно
му як штатні, так і позаштатні фортеці полкових і сотен
них міст дорівнювали 1,5—2 га (в Гадячі, Лубнах, При
луках, Сосниці тощо).

Значення замків обумовлювало характер їхньої забу
дови.

Замки невеликих сотенних міст майже не мали жит
лових будинків. Тут розташовувалися споруди виключ
но військового призначення, а саме: сховища для збере
ження їжі та боєприпасів, невеликі приміщення для 
вартових і т. ін. Ці споруди розташовувалися вільно. 
Таку картину можна спостерігати, наприклад, в Коното
пі чи в Прилуках. У Прилуцькому замку згадуються 
лише пороховий погріб і церковна хата.

Інша справа замки великих полкових і окремих знач
них сотенних міст, що були зараховані до штатних або 
й позаштатних списків. На території замку могли бути 
поруч з подвір’ям і будинками військового призначен
ня житлові та культові споруди. «Верхній город» Києва 
у XVIII ст. включав територію двох великих монастир
ських ансамблів — Софійського і Михайлівського, орга
нізовану систему площ та вулиць. Тут, крім духівництва 
і військового гарнізону фортеці, мешкали ремісники й 
торговці, часто відбувалися невеликі торги.

На території великих штатних фортець здебільшого 
був гарнізон. Тут будували чимало споруд військового 
призначення. Це, зокрема, інженерні подвір’я, цехгаузи 
артилерійські, великі порохові погреби. Наприклад, на 
території Чернігівської цитаделі стояв артилерійський 
пороховий погріб та цехгауз. Гарнізони кріпостей інколи 
розміщували на квартирах, але переважно вони мали 
свої власні хати та подвір’я на території фортець. Вій
ськові люди швидко «приживалися» на території міст. 
У середині XVIII ст. вони вже брали активну участь в 
міському житті як власники певних ділянок землі чи не-
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великих торгів на базарі тощо. Офіцери входили до 
«нобілітету» міста.

Цікаво, що стосовно тих, хто жив на території форте
ці, вживався спеціальний термін — «замковий мешка
нець». Крім солдатських подвір’їв тут також могли бути 
й міщанські двори. Так, в Ніженському замку серед 
58 подвір’їв чимало було й міщанських. Подвір’я розта
шовувалися на вулицях і провулках.

У «Верхньому городі» Переяслава було, наприклад,
2 вулиці. Жодна з них не мала спеціальної назви. Одна 
значилась в документах як дорога, «...идущая з Нижнього 
города в крепость». Друга, до речі, так і називалась — 
«Другою вулицею». Вона йшла від брами до Успенської 
церкви. З кожної вулиці відходили провулки. Для того 
щоб реально уявити собі фортецю, треба простежити за
будову першої вулиці. На правому боці — комендант
ська канцелярія, подвір’я вдови-швачки, подвір’я солда
та, подвір’я солдатської вдови, пивниця, три хати без 
дворів, подвір’я солдатської вдови, подвір’я каноніра, 
посполитське подвір’я, подвір’я солдатської вдови, двір 
писаря, Михайлівський монастир; з лівого боку — по
двір’я міщанина (магістратське), дві солдатські хати 
без дворів, три солдатські подвір’я, подвір’я капрала, 
подвір’я сержанта і один порожній двір.

Таким чином, 13 дворів з одного боку вулиці й 9—
3 другого. Від вулиці відходили провулки. Було їх 4. 
Кожен провулок мав 3—4 подвір’я, які прилягали до 
фортеці,— подвір’я комендантської канцелярії, інженерні 
двори та солдатські К

Для феодального міста характерна забудова іншої 
вулиці, з правого боку якої були інженерний двір, церк
ва, школа, дзвіниця й подвір’я попа, а з лівого — по
двір’я капітана. З опису можна, як бачимо, судити й про 1

1 Див.: ЦД1А УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 278, арк. 160— 
24.
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склад населення Переяславського замку. Він був досить 
строкатим. Поруч з солдатськими подвір’ями — келії чен
ців, за ними жили ремісники. На одному з провулків 
фортеці жив швець, неподалік від нього— подвір’я ко
лишнього придворного співака Василя Вербицького, а 
поруч — подвір’я городянина, прізвище якого характе
ризувало його фах — Василь Маляр Та все ж таки у 
«Верхньому городі» переважали солдатські подвір’я, що 
говорить про цілком військове забарвлення цієї тери
торії.

Пожовклі аркуші документів збуджують уяву, що 
вимальовує образ замкових вулиць з оселями господа
рів: шевця, який, вправно стукаючи молотком, спішить 
зробити сап’янові чобітки. Допізна трудяться перепису
вач книжок з Михайлівського монастиря та іконописець, 
добираючи щонайяскравіші фарби для нового образу.

МІСТО Друга структурна частина міста й
виступає найчастіше в історичних 

джерелах під цією ж назвою. Міста — це великі за роз
міром полкові та сотенні центри, містечко — значно 
менші.

Слово «місто» у XVIII ст. дещо відрізнялось від того 
значення, яке сьогодні надається йому. Крім поселення 
для людей того часу, цей термін означає ще й ринок. 
«Слово «місто» значить всем крае...,— пише сучасник,— 
что и город, оно же особенно означает ту часть города, 
где торги собиралися, и где в лавках и на площадях раз
ные товары и вещи , продаются, почему и говорится 
«итить до места и на место, купить на месте, само озна
чает, что сказать, ититі> в город, итить на рынок, купить 
на рынке» 1. Характерно, що місто сприймалось як ри
нок ще П. Алеппським в XVII ст. Наприклад, в його за- 1

1 Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое 
описание.— Киев, 1851, с. 36.
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писах ми знаходимо таке свідчення: «...мы прибыли на 
базар, вернее город» 1.

Таким чином, слова «місто» і «ринок» були синоні
мами. Це говорить про високий рівень товарно-грошових 
відносин в тогочасному місті.

Отже, слова «місто» і «город» — дві найпоширеніші 
назви торгово-ремісничого центру. Відомий лексикограф 
XVII ст. Памво Беринда подав ці два слова як синоні
ми. Але з документів середини XVIII ст. видно, що кож
на з цих назв мала свої відтінки.

Слово «город» вживали здебільшого в тих випадках, 
коли хотіли, наприклад, локалізувати земельну ділян
ку стосовно оборонних валів. Якщо вона була в місті, 
тоді в документах зазначалося, що подвір’я лежить 
«в самому центрі города», а якщо з зовнішньої сторони, 
то «вне города». Тут слово «город» вживається як сино
нім «огорожі», «огради».

Слово «місто» мало більш чіткі межі вживання. Воно 
поширювалось територіально лише на другу структурну 
частину, яка могла мати нашарування у вигляді «нового 
міста». Характерний запис ми знаходимо в купчій меш
канця Ніжина за 1760 р.: «Продаю плец в городе Нежи
не, на новом месте» 1 2.

Ці слова дещо розкривають та підкреслюють те ве
лике торгове та громадське значення, що його відігра
вала друга структурна частина для життя міста. Основ
не її значення полягає в тому, що це був торгово-реміс
ничий центр. Всі, хто тут жив, майже виключно були 
зайняті ремеслом, промислом або торгівлею. Недарма 
О. Шафонський називав цю частину міста навіть у 80-х 
роках «справжнім містом».

1 Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в 
половине XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеп
пским.— М., 1896, с. 16.

2 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 34, арк. 1002.
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Вулиці міста... На них завжди мож-
ЗОВНІШНІ J
ТА в н у т р і ш н і  в у л и ц і  н а  ч е к а т и  на ЯКУСЬ несподіванку.

Цим вони й приваблюють, манять 
нас, подають надію на дружню зустріч. А зустріч — зав
жди радість. Вулиці несуть нам якийсь заряд інформації, 
задовольняють побутові потреби через крамниці. Так 
було завжди, так було й двісті років тому.

У XVIII ст. вулиці міста з нагоди урочистих подій 
або свят розквітали зеленими, малиновими, жовтими, 
червоними й блакитними кольорами. Це прапори, що :іх 
виставляли цехи. На деяких регаліях можна було поба
чити вишиті ножиці — ознаку кравців, шевці зображу
вали найчастіше чобіток, різники — сокирку, музикан
ти — скрипку і т. ін. На вулицях міста можна було ку
пити чимало потрібного. Торгові комори пропонували 
гостю горіхи, сальні свічки, м’ясо, рибу в’ялену, завезену 
з Росії, шовкові тканини з Ближнього Сходу, сорочки, 
спідниці, блузки, свити тощо.

Вулиці міста приваблювали виштовхнутих з рідних 
осель селян, які прагнули поліпшити своє матеріальне 
становище і йшли до міста, щоб комусь запропонувати 
тут свої руки.

Вулиці феодальних міст у літературі прийнято вва
жати чимось заплутаним, нелогічним. Але то не зовсім 
так. Відомий французький архітектор Ле Корбюзье в 
двадцятих роках нашого століття зауважував, що місто 
в середньовіччі й навіть у XVIII ст. було по-своєму су
часнішим, ніж те, котре маємо зараз в нашому розпо
рядженні. 1

Умовно вулиці тогочасного міста можна поділити на 
зовнішні та внутрішні.

ЗОВНІШНІ ВУЛИЦІ Зовнішні вулиці — це своєрідні тор
говельні артерії. Вони йшли від 

брам до брам, але обов’язково проходили через ринок, 
а тому служили природним продовженням і мяхів, що
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з’єднували базар з іншими населеними пунктами. Фак
тично вони були центральними вулицями й одночасно 
шляхами до полкових або сотенних міст. Про це гово
рить і Павло Алеппський в уже згадуваному вище тво
рі, підкреслюючи подібність містобудівничих тенденцій у 
росіян та українців. Цікава помічена ним деталь про те, 
що ніяких доріг за містом, тобто в об’їзд того чи того 
міста, ні в Росії, ні на Україні не було. А та дорога, що 
йшла через місто й з’єднувала найважливіші шляхи, 
була й головною вулицею. В усіх документах так і за
значалось: «улица и дорога». Так, наприклад, через Ні
жин проходила дорога з Москви до Києва, через Чер
нігів— з Глухова до Києва, через Лубни — з Києва до 
Лохвиці й Полтави, через Конотоп проходила «дорога 
столбовая проезжая из Глухова до Ромна». Через Берез- 
ну пролягала дорога з Чернігова до Стольного і. Дом- 
ниці.

Характерно, що й назви центральних вулиць часто 
відповідали тим містам, до яких вів шлях. Так і виникли 
Московські, Чернігівські, Глухівські, Київські, Гадяцькі 
вулиці в багатьох полкових та сотенних містах України. 
Наприклад, у Чернігові та Переяславі була Київська 
вулиця, а в Сосниці й Березні — Чернігівська, в Ніжині 
центральною вважалася Московська вулиця. В Сосниці 
існувала Глухівська, в Лубнах — Лохвицька, в Зінько- 
ві — Гадяцька вулиці.

Здебільшого центральна вулиця була єдиною зовніш
ньою магістраллю міста (в Ніжині, Лубнах, Золотоно
ші). У деяких містах до центральної вливалися біля ба
зару й інші зовнішні вулиці. У Переяславі до Київської, 
наприклад, ті, що вели до Золотоноші й Гильм’язіва, до 
Яготина. Подібне було в Конотопі, в Ніжині, в Березні 
та інших містах. Такі вулиці часто іменувалися за на
звою найближчих, хоч і невеликих, містечок або сіл. 
Так, у Конотопі вулиця, що вела до Ніжина, мала назву 
Попівськ:Щ“у  від назви містечка Попівки, що лежало
4 1496 4»



недалеко від Конотопа. Роменський шлях називали Під- 
липинецьким — від назви найближчого села Підлипи- 
нець. Іноді вулиці називалися й за іншими ознаками. 
Наприклад, в Березні вулиця, що вела до Мени, звалася 
Мостовою (видобували колоди в землі на цій вулиці не
щодавно). На замощені колодами вулиці й сьогодні на
трапляють у Ніжині, Полтаві, Переяславі, Ромнах, При
луках та в інших містах Справді, в ті часи центральні 
магістралі великих міст мостили деревом. Про це є згад
ки в багатьох документах. Отто фон Гун, який подоро
жував по Україні майже на рубежі XVIII ст., згадував 
у своїх записах, що вулиці міст були вкриті дошками. 
Саме такі вулиці й отримували назву Мостових. Живу 
картину київських вулиць XVIII ст. подає І. А. Гільден- 
штедт в уже згадуваній прані. Він зауважує, що на По
долі окремі вулиці вимощувалися брусками, щоб уник
нути грязюки. В цьому таїлася й небезпека розповсю
дження пожежі в сухі періоди. Такі вулиці були живими 
провідниками вогню, якщо виникала десь пожежа. Спо
стережливе око мандрівника помітило й немощені вули
ці. По них у дощову погоду неможливо пройти, а влітку 
засипала очі пилюка.

Вулиці невеликих містечок також часто вимощували- 
лися в ті часи, про що збереглися записи в документах 
XVIII ст.

Цікаво нагадати, що вулиці, котрі йшли до замку від 
в’їзної брами, називалися Замковими. Приклад цього 
маємо в Чернігові. Інколи назви зовнішніх вулиць, що 
вели на виїзд через довгий міст, називались Довгомо- 
стенськими. Так виникла Довгомостенська вулиця в Пе
реяславі.

Вище говорилося, що зовнішні вулиці були своєрід
ними торговими артеріями. Це, звичайно, позначалося на 
їхній забудові. Наприклад, про головну вулицю Берез
ин— Чернігівську, що тягнулась від Столінських до Чер
нігівських воріт, документи засвідчують, що там було
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п’ять торгових дворів козацьких старшин, два торгові 
двори значкового товариша, двір цеху різницького, двір 
цеху кравецького, двір козака, торговий двір, двір ви
борного козака, двір цеху старецького (біля воріт Чер
нігівських), дві церкви, два шпиталі, дві школи, двір ко
зака підпомічника, двір священика, двір сотенного 
писаря, ратуша, шинковий двір виборного козака, шин
ковий двір козака, шинковий двір церкви, Б^резанської 
протопопи канцелярія.

На головній магістралі Переяслава — Київській — 
у XVIII ст. з її лівого боку були подвір’я шинкаря-міща- 
нина, лікаря, вахмістра, монастирське подвір’я, три по
рожніх місця, подвір’я хорунжого й бунчукового товари
ша, порожній шинковий двір, шинок міщанина, шинок 
сотника, шинок військового канцеляриста.

З правого боку — острог, порожній монастирський 
двір, підсусідське подвір’я судді, порожній двір перея
славського хорунжого, порожній двір бунчукового това
риша й три порожні магістратські подвір’я.

Центральна вулиця Переяслава вважалась потенці
альною торговою магістраллю, тому й тримала старши
на порожні ділянки до слушного часу. Можливо, на них 
торгували під час ярмарків. Чимало торгових дворів 
було також на двох центральних магістралях Сосниці. 
На Глухівській вулиці, наприклад, діяли церковні тор
гові подвір’я, а Чернігівська розпочиналась з трьох тор
гових дворів.

Таким чином, основні міські магістралі були забудо
вані торговими подвір’ями. Так було майже в усіх ве
ликих містах Лівобережжя та в Києві. Документи 
засвідчують, що вулиці Києва (майже всі) теж були 
«прикрашені» шинками. Про це йдеться, наприклад, у 
працях В. С. Іконникова й інших дослідників. І не ви
падково. Гуральництво буквально заполонювало міста 
Лівобережної України. Продаж горілки й пива давав 
колосальні прибутки. Державної монополії на продаж
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горілки не існувало. Правда, з 1761 р. на винокурні мог
ли розраховувати лише ті козаки, які мали грунти й лі
сові угіддя. Такий був наказ гетьмана Розумовського.

Подекуди в центрі міст стояли порожні шинкові при
міщення (наприклад, в Переяславі на Київській вулиці), 
можливо, це було пов’язано з тим, що час від часу ви
нокуріння обмежувалось. Наприклад, в 1764 р. гетьман 
Розумовський наказав знищити 50% винокурень у зв’яз
ку з неврожаєм та винищенням лісових угідь.

в н у т р і ш н і  в у л и ц і  Крім зовнішніх, тобто центральних, 
були й другорядні, внутрішні вули

ці, котрі на відміну від зовнішніх, що були природним 
продовженням шляхів і вели до інших міст, признача
лися для обслуговування потреб мешканців міста: під’їз
ду до дворів, виходу до валу тощо. Характерний в цьому 
відношенні приклад маємо на плані Лубен за 1769 р., 
де показано вулицю, що.веде до воріт, під літерою «С». 
Крізь ті ворота був проїзд понад валом. Подібна вули
ця йшла до воріт, позначених на плані літерою «В», що 
буквально означало «ворота навколо міста понад ва
лом». Крізь ці ворота, можливо, здійснювався зв’язок 
міста з його околицями, де були розташовані сади, го
роди, підсусідські та промислові подвір’я. Часто такі ву
лиці розраховувались на пішоходів і вели до вилазок, 
як це видно на прикладі міста Березни — вулиця Вузь
ка вела до вилазки.

Внутрішні вулиці часто вели до води і називалися 
Водяними. Так було в Чернігові, Лубнах, Гадячі та ін
ших містах. Вода була потрібною не лише в побуті, а й 
у ремісничому виробництві, зокрема гончарам, кожум’я
кам та кушнірам. Але не кожний мешканець міг мати 
власний колодязь з питною водою. Наприклад в Гадячі 
було тільки три колодязі, «звідки хорошу воду брали». 
У фортеці, правда, був ще четвертий, але солона вода 
в ньому не годилася до пиття. За дві верстви від міста
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по старій лохвицькій дорозі в яру був також колодязь, 
яким користувалися міщани. І все ж воду вони брали 
з річки Псьол, бо дуже хороша була. Так засвідчує 
О. Шафонський в уже згадуваній вище праці. Ніжинці 
теж в основному брали воду з річки Остер, оскільки 
колодязна була дуже солоною. Але вернімось до ву
лиць.

Найчастіше ніяких назв внутрішні вулиці не мали. 
Іноді, виходячи, очевидно, з розміру, називали їх то Ши
рокою, то Вузькою. Подекуди називали їх за прізвищем 
першого мешканця або за фахом людей, які жили там. 
Так виникла Стельмаська вулиця в Ніжині, Шевська — 
в Переяславі, Шаповальська — в Конотопі. Назва ос
танньої збереглася, до речі, й сьогодні.

Внутрішні вулиці в основному забудовувалися реміс
никами та торговцями. Торгові подвір’я зустрічалися рід
ко. Ось подвір’я вулиці Вузької в Березні, що йшла від 
Чернігівської до вилазки. З правого боку — подвір’я свя
щеника, підсусідське подвір’я, подвір’я д’яка та чотири 
подвір’я козаків-помічників. З лівого боку лежали шість 
подвір’їв козаків-помічників, підсусідське подвір’я сотни
ка та шинковий двір військового товариша.

Таким чином, основний характер забудови вулиці — 
це козачі подвір’я помічників.

Дехто з них мав ниви чи сіножаті, проте сам ніколи 
землі не обробляв, а віддавав в оренду. Основне занят
тя городянина XVIII ст.— це ремесло. І таке сказати б 
«орендаторське» ставлення до землі — типове явище тих 
часів.

На Широкій вулиці в Березні було 15 дворів: два це
хових, один церковний, три міщанських і дев’ять коза
чих. З них лише господар одного двору обробляв землю, 
тобто не мав ніякого ремесла в руках.

Розташовувалися двори і в провулках. По містах 
кількість таких провулків була досить значною, особливо 
по великих містах. Переважно вони йшли від оборонних
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башт, від головних вулиць, від ринку (наприклад, в Пе
реяславі), від базару та від брам.

Провулки також вели до вилазок і з’єднували най
більш важливі для життя міста центри із «зовнішнім 
світом», тобто з територією поза міськими валами. За
фіксовано багато провулків у Переяславі, що йшли до 
вилазок. Згадуються провулки від Переяславської пол
кової канцелярії до хвіртки Мировичевської та від ба
зару до хвіртки Трубайлівської. До вилазки виходила й 
Широка вулиця в Березні.

Деякі провулки зв’язували важливі громадські та ад
міністративні установи. Такий провулок у Переяславі 
з’єднував магістрат з полковою канцелярією. Іноді про
вулки бігли від однієї культової споруди до другої. Так, 
у тому ж Переяславі існував провулок, «йдучий от церк
ви Воскресенской до церкви Троицкой, йдучий от базара 
к монастырю».

Часто провулки являли собою своєрідні під’їзди до 
тупикових дворів. Один з провулків вів до подвір’я го
родянина Лукашевича в Переяславі, другий — до по
двір’я купця Григорія Гибки в Чернігові В провулку міг 
стояти один будинок або кілька. В Переяславі в одному 
з провулків стояв лише будинок полкового обозного (не
подалік від полкової канцелярії та магістрату). За ха
рактером провулкові будинки — це в основному житлові 
садиби, зрідка, правда, траплялися й торгові.

Подекуди на внутрішні вулиці та на провулки полко
ва й сотенна старшина, що жила по містах та містечках, 
дивилася як на свою власність. Наприклад, 1724 р. пол
ковий суддя «загородил и насадил улицу» в містечку 
Борисполі,
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Mir. „„Y Інтенсивність забудови — одна з ха-
ВУЛИЦЬ рактерних ознак міста взагалі.

Практично земельні ділянки міста у 
XVIII ст. обумовлювалися лише приватною власністю. 
Саме тому міста й забудовувалися досить щільно. Горо
ди й сади зустрічаються в них рідко. Наприклад, на чо
тирьох вулицях Березни — Чернігівській, Мостовій, Ши
рокій і Сталінській — ділянок з садами й городами не 
зустрічаємо, лише по Вузькій є згадки про городи (оче
видно, на ділянці, що виходила до валу).

Слід зауважити, що взагалі вулиці тодішніх міст не 
були широкими. У Ромнах, приміром, вони дорівнювали 
ширині трьох возів. Довжина не перевищувала 500 м. 
Так, на плані Чернігова 1706 р. показані вулиці завдовж
ки 500 і близько 300 м. Мостова вулиця в Березні дорів
нювала 425, а Широка — 375 м. Щільність забудови та
кож була великою. Вулиця, довжина якої сягала 400 м, 
могла вмістити (з одного боку) 9—10 подвір’їв.

Таке відносно щільне розміщення земельних ділянок 
і відповідно забудова міста в межах оборонних стін — 
характерне явище для Лівобережжя. Іноді центральні 
міські квартали так ущільнювалися, що для земельних 
ділянок взагалі не вистачало місця. Про це свідчить опис 
старого Чернігова, який відтворює картину в місті до 
пожежі 1750 р. О. Шафонський згадує, що тіснота забу
дови заважала навіть проїзду і не давала танути снігу 
до середини літа.

Підсумовуючи, слід сказати таке: ремісники й торгов
ці становили основну категорію населення, яке жило в 
середині міських стін у XVIII ст. Незаперечна сила фак
тів— у Переяславі, за нашими підрахунками, вони ста
новили 95% всього міського населення, в Березні—* 
85 %, в Золотоноші — 75 %, в Конотопі — 75 %. Таким 
чином, найбільші полкові й сотенні центри мали най
більший процент суто «міського» населення. Отже, на
селення українського міста XVIII ст. не було чимось
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аморфним, невиразним, з напівсільськими атрибутами, 
як про це інколи згадується в неспеціальній літературі. 
Якщо воно й відзначалось якимись своєрідними особли
востями, то тільки локальними.

Склад ремісничого й торгового населення в соціаль
ному відношенні був строкатим. Сюди входили козаки, 
міщани та посполиті.

м іс т а  як т о р г о в і  Полкові та сотенні міста Лівобереж- 
ц е н т р и , п л о щ а  ної України середини XVIII ст. були

торговими центрами. Такі центри 
відігравали тоді вирішальну роль у справі створення 
внутрішнього ринку для України та Росії, для зміцнення 
міжнародних зв’язків. У кожному місті кілька разів на 
тиждень відбувалися торги, а також один-два рази на 
рік — ярмарки, що тривали тиждень і часто довше. Тор
гівля настільки тісно в’язала свідомість людей з містом, 
що слова «місто» й «базар» були синонімами.

У містах з’явилося багато посередників-перекупни- 
ків, які скуповували товар оптом у різних містах на 
ярмарках, а продавали вроздріб на торгах. Особливо по
пулярним ставало перекупництво з певною спеціаліза
цією торгівлі горілкою, сіллю та рибою. Архівні описи 
міст рясніють такими згадками. Відомо, наприклад, що 
для продажу в Переяславі сіль скуповували у Воронко- 
ві, Борисполі, Березані, Золотоноші. Дуже популярним 
заняттям у місті було шинкування горілкою, що її ску
повували під час ярмарків оптом, а продавали чарками.

Українські міста відігравали важливу роль у всеро
сійському ринку. Взагалі для середини XVIII ст. харак
терне пожвавлення торгівлі між Росією та Україною. До 
міст Лівобережжя приїздили на ярмарки купці з Калу
ги, Москви, Ярославля та інших міст.

«Торговля Малороссии,— розповідає 1737 р. росій
ський дослідник Г. Ф. Юнкер,— в течение нескольких по-



следних лет по причине беспрерывных военных действий 
то против Польши, то против Турции уменьшилась срав
нительно с прежним, однако и до нынешнего времени 
довольно деятельно из Малороссии вывозятся :1) ее соб
ственные произведения и 2) произведения Великороссии, 
которые доставляются в Малороссию. К первым принад
лежат воск, мед, пушной товар низшего сорта, овечья 
кожа, черные барашки, беличьи меха белого и серого 
цветов, кроличьи шкуры в небольшом количестве, ко
ровье масло и горилка, пенька и мед. Ко вторым посуда 
и другие металлические изделия железные, чугунные, 
оловянные, желтой и красной меди, крашеные изделия 
толстого полотна, крестьянское сукно, русский меховой 
товар, сукно в небольшом количестве, лен, пенька, шел
ковые китайские материи в ограниченном количестве, 
с некоторых пор юфть, которую недавно дозволено сво
бодно вывозить из России и привозить обратно» К

Як бачимо, торгівля по містах Лівобережжя під час 
ярмарків та спеціальних торгових днів була досить жва
вою. В 50-х роках XVIII ст. там нараховувалось 348 яр
марків і 8684 торги на базарах. В цей час міські базари 
являли дуже строкату картину: з Туреччини привозили 
кумачі, папір, шовкові пояси, різну бакалію, волоські 
вина. З Росії купці привозили китайки, шовкові тканини 
російських фабрик, а також інших країн, чай, каву, цу
кор, шовкові хустки, різні стрічки, сургуч. Польські купці 
доставляли сукна різних німецьких фабрик.

Справжнім центром міста була площа. Власне площу 
міста у XVIII ст. сприймали як більш широку ділянку 
центральної вулиці й не виділяли її в описах. Таке розу
міння площі було тоді традиційним. Воно перегукується 
з відомостями, що їх подає Памво Беринда — автор зна
менитого «Лексикону»: «площада — широкая улица». 1

1 Державна бібліотека СРСР ім. В. І. Леніна. Відділ рукописів. 
Фонд Товариства історії старожитностей російських, од. зб. 264, З, 
арк. 41 (зв.).
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План Лубен. 1769.
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Слід зауважити, що взагалі слово «площа» не вжива
лося городянами у XVIII ст. Власне ринок і був площею. 
Мабуть, так було не тільки на Лівобережжі, бо стосовно 
базарної площі у Львові ніколи не вживали, на думку 
вчених, дуже поширену зараз назву площа-ринок, а гово
рили просто — ринок.

Центр площі ділився на земельні ділянки, зайняті 
під комори та лавки. Вони, до речі, так і називалися: 
«коморні місця» та «лавочні місця». Площа в Ніжині ді
лилася на 387, у Лохвиці — на 132, у Березні — на 148, 
у Городні — на 34 невеликі торгові ділянки. Часто комо
ри на таких ділянках тулилися одна до одної рядами, 
інколи — під прямим кутом, утворюючи літеру «Г». Роз
мір такої ділянки коливався в межах 11—35 м2. Опис 
такої ділянки (крамної) в Ніжині дійшов до наших 
днів: «...в крамном малом ряду в ширину от коморы 
райца Федора Андреевского до переулку, идучего к гон
чарному ряду под самыми коморами, кроме ляды 3 ар
шина и 8 вершков, а с другой стороны в ширину ж... 3 ар
шина и 3 вершка, а в длину, начавши от коморы Гаври
лы Озерского повзъ переулок до малого крамного ряду, 
7 аршин и 10 вершков» 1.

У менших містах чи містечках коморні місця були 
значно більшими. їх вимірювали не аршинами, а сажня
ми. Між ними часто лишалося досить вільного місця.

т о р г о в і  к о м о р и  Отже, на кожному такому клаптику
землі стояла дерев’яна торгова ко

мора. Заможніші мешканці могли собі збудувати навіть 
кам’яну комору.

В основі конструкції комори лежала знайома вже 
нам кліть. Так, при описі однієї комори в Переяславі за
значено: «кліть шинковая». Торгові комори найчастіше

1 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 39, арк. 234 (зв.).
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робили рубленими, іноді, як зазначалося, кам’яними, оче
видно, могли бути й мазанки. Часто в описах вказують 
на кількість вікон в торгових коморах. Імовірно, вони 
відповідали розміру кліті й були, очевидно, одиницею 
виміру якогось об’єму. Кількість вікон повинна була за
свідчити добробут господаря. Так, виборний козак Іван 
Ковтун з міста Золотоноші мав на базарі шинкову руб
лену комору на два вікна. З цього ж міста козак Яким 
Максименко мав крамну лавочну рублену комору також 
на два вікна.

Сотничиха Тетяна Копцевичева "з Переяслава мала 
комору на три вікна, бунчуковий товариш з цього ж мі
ста — на чотири вікна. Подекуди зустрічалися комори на 
шість вікон. Часто зовнішньою ознакою заможного гос
подаря була комора з піддашшям.

Комори переважно утворювали ряди. їхня назва за
лежала від товару, що продавався, або від якихось ін
ших причин. Наприклад, від назви міста, звідки походи
ли купці. Так виникають крамні, кушнірські, гончарні, 
рибні, хлібні, різницькі, полотняні ряди, а також мос
ковські та калузькі. Коморні ряди стали прототипом 
торгових, що виникали пізніше.

Незважаючи на те що коморні ділянки були невели
кими, вони дуже дорого коштували. За таке місце тре
ба було заплатити 50—60 крб. Закономірно, що його міг 
придбати заможніший люд, витісняючи, звичайно, бід
ніших городян. Словом, міська еліта тут панувала. До 
козацької старшини приєднувалось духівництво, мона
стирі, військові, а також заможні цехи та магістрат. 
Кожний, хто належав до еліти, мав кілька торгових ко
мор та лавок. Зрозуміло, що з класових і моральних 
позицій йому було вигідніше здати їх в оренду, що є яс
кравим прикладом капіталістичного використання землі. 
Так, у Переяславі згадуються дві комори Михайлівсько
го гарнізонного монастиря. Рихлівський монастир мав 
дві комори в Сосниці, але також віддавав в оренду. Це
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саме зробив і Ніжинський монастир: його шість кам’я
них лавок орендували вірменські та грецькі купці.

Якщо у великих містах козаки витіснялися заможною 
полковою старшиною з найбільш прибуткових торговель
них місць, то в невеликих сотенних центрах міщани та 
козаки, особливо виборні, мали свої лавки й комори в 
ринку (Березна, Золотоноша, Конотоп). Навіть козак- 
помічник у Березні мав крамну лавку в центрі базару й 
торгував в’яленою рибою. Конотопський козак Данило 
Косьмин мав торгову лавку на базарі, в якій продавав 
шовк, ладан та інші дрібні речі.

Виборні козаки мали подекуди й кілька лавок. Так, 
виборний козак із Золотоноші мав у ринку дві крамні 
лавочні комори. У кожній було двоє вікон.

Ринок у тогочасному місті по периметру був забудо
ваний цеховими будинками, торговими дворами, житло
вими подвір’ями.

Так, цехові подвір’я шевців і кравців містилися на 
торговій площі в Седневі, подвір’я різницького, калачни- 
цького й шевського цехів — на ринку в Прилуках та в 
Березні. Часто господарі такі подвір’я чи будинки вико
ристовували універсально: це було і житло, і місце жва
вої торгівлі. Слід зауважити, що такий спосіб викорис
тання будь-яких будинків вважався нормою, добрим 
тоном у місті XVIII ст. Про це говорять неодноразові 
згадки в документах, що стосуються Ніжина (міщанка в 
своєму домі продає коноплі), Переяслава (якийсь козак- 
помічник продає сіль і рибу в своєму домі, сіль пудами 
й фунтами, а рибу вроздріб).

Торгівля особливо була характерна для житла цент
ральних вулиць сотенних центрів. У своєму будинку тор
гували, наприклад, всі мешканці площі й центральної 
вулиці Конотопа. Вони продавали горілку, сіль, рибу, 
мед та інші товари. Домівка часто перетворювалася на 
своєрідний шинок, особливо з 1721 р., коли було дозволе
но козакам шинкувати у власних будинках.
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Характерними для ринку були торгові або шинкові 
подвір’я. Слід зауважити, що слово «шинкувати» у 
XVIII ст. мало набагато ширший діапазон вживання, ніж 
сьогодні, якоюсь мірою воно перебирало на себе функ
ції слова «продавати» й було його синонімом. Принайм
ні його (і тільки його) вживали, коли малося продава
ти горілку, олію, дьоготь та інші рідинні товари. Перея
славський реєстр зафіксував, що одна з перекупок міста 
промишляє «шинкованием дьогтю».

На шинкових подвір’ях та в коморах могли продава
ти все, навіть вірьовки та всілякий «мелочний крамний 
товар». На базарі або поряд з ним обов’язково була 
«важниця» — місце, де зберігався еталон ваги. Іноді 
роль такого приміщення відігравала -дзвіниця. Цікаво, 
що за еталон гир правили куски чавуну з розірваної гар
мати (Зіньків).

Усе адміністративне та громадське життя також зо
середжувалося на ринку, тобто на площі. Полкові та 
більші й важливіші сотенні центри мали магдебурзьке 
право. Отже, вони були ратушними та магістраторськи- 
ми центрами з суто цивільним міським урядом на чолі 
з війтом, або бургомістром, з райцями-лавниками. Рату
ші мали переважно скромну кількість приміщень і поде
куди нагадували звичайну хату. Наприклад, в описі Ні
жина згадується «ратушна велика хата».

Ратуші розташовувалися в центрі міста, на ринку. 
Так було в Чернігові, Прилуках, Переяславі, Ніжині, Бе
резні. В Лубнах біля ратуші був спеціальний майдан. 
Зауважимо, що слово «майдан» для XVIII ст. означало 
вільне від забудови місце. Тут збиралася громада для 
обговорення своїх справ. На майдані стояли дві церкви. 
На дзвіниці однієї з них був баштовий годинник. По
руч — будинок ратуші. Біля нього «...лавы с навесами 
над ними, где во время собрания общества сидели ста
рики, почетные мещане. Когда-то раньше тут же, под
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особым навесом, висел котел, которым били сбор грома
ды, им же призывали к порядку для выслушивания ре
чей и принятых решений» 1.

Київська ратуша виразністю своєї архітектури при
вернула увагу одного з гостей, що відвідав Київ у 
XVIII ст. «На площі,— зазначає він,— ратуша завдовш- 
ки 17, а завширшки 8 сажнів. Майже посередині видов
женої сторони ратуші — башта саженів 20 висотою. На 
ній — годинник з циферблатом на чотири сторони, що 
відбиває години й чверті. При цьому чути мелодійну гру 
дзвіночків. Коли сходить сонце, в південний час та коли 
заходить сонце, на площі грають сурмачі, яких утримує 
магістрат. На башті — рухливий позолочений двоголо
вий орел» 1 2.

Обов’язковим атрибутом площі завжди був колодязь, 
його зазначено на малюнку-плані Лубен за 1769 р.; 
згадується про колодязь і на площі в Ніжині. Старожи
ли Березни ще пам’ятають колодязь на ринку міста. Тра
диційний колодязь стояв і в центрі Києва на ринку. 
І. А. Гільденштедт згадує, що стінки в ньому були кам’я
ні; стояв він за кілька кроків від ратуші серед ярмар
кової площі, посередині над ним на п’єдесталі — ста
туя, в правій руці в неї кінва, з якої невпинно витікала 
вода.

Для безперервної праці цього головного колодязя 
кияни використали струмок на горі, звідки за допомогою 
підземних труб підвели воду. Із струмка трубами текла 
вода й до інших київських колодязів. Стінки в них були 
обшиті дошками. Висота обшивки мала 80—90 см. Таким 
чином, з них було зручно черпати воду. Зайва вода не
величким жолобком стікала вздовж частоколу в Дніпро.

1 Б о ч к а р ев  К . /7. Очерки Л убенской старины .—  М . : 1900, с. 10.
2 Путешествие в Малороссию академика Гильденштедта и кн. 

И . М. Д олгорукого.— Киевская старина, 1893, т. X I, с. 281.
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В середині XVIII ст. над 
головним колодязем київський 
архітектор Іван Григорович- 
Барський спорудив ротонду, 
прикрасивши її колонами.
В XIX ст. скульптуру зміню
ють на дерев’яну. Це постать 
Самсона із левом. Після ре
ставрації ця пам’ятка дере
в’яної народної скульптури 
буде відновлена До речі, спо
руда відома під назвою «Фон- фрагмент плану Полтави
тан Самсон» 1722 р. Ратуша на торговій

На ринку великого міста ^
(чи недалеко від нього) стояв
будинок полкової або сотенної канцелярії. Річ у тім, 
що полкові та сотенні міста були адміністративними 
центрами округи. Як відомо, до 80-х років XVIII ст. на 
Україні зберігався адміністративний поділ, що склався 
під час визвольної війни 1648—1654 рр., тобто на полки 
та сотні. Наприкінці XVIII ст. на Лівобережній Україні 
було запроваджено намісництво та повіти.

Отже, полкові та сотенні подвір’я — це обов’язковий 
атрибут для таких центрів. Здебільшого на них стояв 
лише будинок канцелярії.

Особливо це характерно для сотенних міст, управлін
ня яких мали кілька приміщень (покоїв). Так, у сотенних 
канцеляріях у Березні та Моровську було по три покої. 
Часто неподалік від будинку канцелярії стояла тюрма, 
а при ній «пляцевая сторожа». Про Сосницю, наприклад, 
зберігся такий запис: «Канцелярия сотенная — деревян
ная, старая, о пяти покоях. Непоодаль оной — тюрьма 
деревянная, старая, при коей в летнее время содержится 
два пляцевых сторожа от цехов наемные под ведением 
городничего для бережения арестантов, а паче к сохра
нению от пожарных случаев, для чего там же имеются
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пожарные инструменты 
якото: крючки, бочка с
водой» 1.

Більшість будинків со
тенних канцелярій буду
валася з дерева. Деякі — 
з цегли. Такі споруди й 
дійшли до наших днів. 
Седнівська, наприклад, 
канцелярія, що мала чо
тири покої. Київська бу
ла навіть двоповерховою. 
Канцелярії в Прилуках 
та Любечі мали лише 
один покій. В таких бу
динках споруджували 
глибокі погреби з тайни
ками.

Будинки полкових 
канцелярій були просто
рими, з багатьма примі
щеннями (покоями). Біля 

Скульптура фонтану «Самсон». НИХ, ЯК правило, розміщу
вали кілька (на відміну 

від сотенних) додаткових приміщень: для «щетної ко
місії», архіву та куреня. Такий запис зберігся про Пере
яславську полкову канцелярію, а також про Ніжинську.

На ринку будували й міський собор (часто з тери
торією цвинтаря, як, наприклад, в Березні). Так, у Пе
реяславі поруч з соборною церквою містилися торгові 
ряди. Те саме в Полтаві та інших містах.

На ринку, тобто на площі (площа розумілася якч мі
сто, про що йшлося) завжди відбувалися своєрідні на-

1 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, од. зб. 26, арк. 870 (зв.).
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родні гуляння. Ця добра традиція «перемандрувала» І 
в наступне століття й була відтворена в одному з віршів 
Т. Г. Шевченка:

. Якби мені, мамо, намисто,
То пішла б я завтра на місто.
А на місті, мамо, на місті 
Грає, мамо, музика троїста 1.

Крім ринкової центральної площі в місті XVIII ст. 
було ще декілька площ торговельного призначення, які 
переважали її за розміром. Знаходились вони на околи
цях, підварках.

Підварки оточували міста і часто в декілька разів 
перебільшували їхню територію. Досить навести такий 
приклад: територія підварків в Березні була більшою від 
міста в 5 разів. Однак ця територіальна перевага підвар
ків над містом не виключала як соціально-економічної, 
так і планувальної підпорядкованості місту. Планування 
та забудова підварків тяжіла до проїжджих шляхів. При 
виїзді з міських брам утворювалися вільні від забудови 
території, де були торги. На відміну від міської площі з 
торговими рядами ці території були вільні від забудови 
і називалися, як ми вже згадували, майданами. Відомий, 
наприклад, в Березні майдан Девицький біля Девицьких 
(столінських) воріт, по периметру якого були розташо
вані торгові подвір’я, які належали переважно заможним 
козакам. Цікаво, що він називався ще «зеленим майда
ном», мабуть, тому, що був укритий травою.

Забудовувати майдани було заборонено. Наприклад, 
в одному документі бургомістр Ніжина скаржився на те, 
що «за городом разные люди самовластно без ведома и 
позволения магистратского неналежне и неслушне учали 
становитись будками и без будок, едны з московскими 
квасками, а другие горилкою шинкуют...», такої «неслуш-

1 Шевченко Г. Твори.—К., 1939, т. II, с. 150. 

б* 67



ности и самовольства издревле некогда не было». І далі, 
що ці місця для різних «нужд потребны, для простран
ства проезжаючим купецким людям».

Характерно, що на майданах торги й ярмарки «от- 
правляються», продають «всякий хлеб, скотину, лошади 
и куфами и оптом горилку, вина волоские».

Майдани на підварках ставали в пригоді під час по
жежі в місті. Тут можна було рятуватись від вогню. Ось 
чому міська влада пильно стежила за тим, щоб ця тери
торія не забудовувалась.

На вулицях-дорогах, які тягнулися від брам і майда
нів, переважно жили ремісники і торговці.



МІСТО
ЯК РЕМІСНИЧИЙ
ц ен тр





о с е р е д о к  Зародкові форми капіталістичних
р е м і с н и ц т в а  відносин помітні на Україні в кінці

XVI ст. Згодом мануфактури става
ли панівними в усій промисловості. Проте на відміну від 
Західної Європи мануфактури в Росії і на Україні роз
вивалися переважно в сільській місцевості. Основним 
способом виробництва в українських містах XVIII ст. за
лишалось ремісництво. Міста Лівобережжя в цей пері
од на відміну від міст Правобережжя значною мірою 
звільнилися від влади окремих феодалів, а тому мали 
досить широкі можливості для розвитку ремесел і торгів
лі. XVIII ст. в історії України — це період поступового 
розкладу феодально-кріпосницької системи. І місто (як 
найбільш чутлива клітина суспільного організму) відби
ло це. Цей процес позначився на подальшому зростанні 
товарно-грошових відносин і призвів до росту МІСЬКОГО 
ремесла. Міста стають великими ремісничими центрами. 
У Чернігові працювало в ті часи 309 ремісників різних 
спеціальностей, у Ніжині — 657, у Ромнах— 132, у Зінь- 
кові— 198, у Лохвиці — понад 80. Навіть у такому по
рівняно невеликому містечку, як Веприк, нараховувалося 
49 ремісників. Такі відомості про кількість ремісників по
дає О. Шафонський у вже згадуваній праці.

Статистика ремісничого населення міст XVIII ст., бе
зумовно, ще потребує грунтовнішого дослідження. На
віть ретельні, на перший погляд, топографічні описи 
О. Шафонського дають занижені цифри про кількість 
ремісників у містах. Зокрема, тут не враховано велику 
кількість жінок, що працювали поряд із чоловіками, 
бездоганно володіючи ремісничими професіями. Пекар
ська справа, фарбування, ткацтво та кравецтво — це ті 
професії, де жінки часто працювали поряд з чоловіками 
або за них. Про це неодноразово в своїх творах згадує 
Климентій Зіновіїв. Так, про «калачников» він пише:

І сами ремесл своих рідко работают:
але все своих баб робити заставляют.
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Як то муку сіяти, и міситй тісто: 
и пекти и выбрал и продават нести в місто *.

Про велику кількість «козацьких жон», які виконува
ли ткацькі та «фарбейницькі» роботи, згадує російський 
історіограф Г. Ф. Юнкер. Про швачок, яким давали за
мовлення на пошиття одягу, неодноразово згадує в своє
му щоденнику Микола Ханенко.

Статистика XVIII ст. не враховує також ремісників- 
підданих (найчастіше посполитих), яких записували 
(прикріпляли) за своїм господарем. Не скрізь врахо
вані в описах підсусідки, підмайстри, учні, а також ок
ремі спеціалісти, які становили в місті незначну кіль
кість. Це, наприклад, обручники, линники (ті, що з пря
дива плетуть), оконники, маляри тощо. Характерною 
особливістю розвитку ремісництва XVIII ст. стає поділ 
праці та висока спеціалізація виробництва.

б у д і в н и ч і  Чимало ремісничих професій у місті
базувалося на виготовленні різного 

будівельного матеріалу, на будівництві житлових хором, 
монументальних споруд та обладнанні інтер’єру. Будів
ничі професії становили своєрідний привілей міста. 
В селі, наприклад, кожен будував собі хату за допомо
гою сусідів або родичів. Хата робилася тоді гуртом і 
швидко (залишки гуртового будування житла дійшли по
декуди й до наших днів).

У місті жили ремісники, які спеціалізувалися виключ
но на виготовленні з дерева покриття для дахів, подеку
ди — облицьовки для фасадів. Вони називалися тертич- 
никами, від слова «тертиця», тобто шалівка. Слід ска
зати, що кількість таких спеціалістів в окремих містах 
була досить значною. Так, у Зінькові нараховувалось 
серед ремісників 16 тертичників. Будівельний матеріал

1 Климентій Зіновїів. Вірші. Приповісті посполиті.— К . : Наук,
думка, 1971, с. 149.
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для мурованих будинків виготовляли цегельники, а роз
чин — вапнярі.

Взагалі будівельники ділилися на теслярів і муров- 
щиків. Останні з цегли зводили житлові будинки, що 
іменувалися кам’яницями, подекуди оборонні стіни й 
башти, монументальні культові споруди й торговельні 
комори. Муровщиків у Ніжині було 12 осіб. Найзамож- 
ніші мали навіть свої цегельні. Сучасники вихваляли 
ремесло муровщиків і прославляли їхні будинки за міц
ність та витривалість. Існувало на той час таке при
слів’я: «Хто мурує, то той тільки будинки крепкие бу
дує». Дерев’яні будинки, зведені теслями, не вважалися 
довговічними: «Дело теслей — древяное и не так тры- 
валое». Проте, віддаючи належне майстерності тесля
рів, Климентій Зіновіїв складає їм віршовану похвалу: 
«И теселскіе в чести майстрове бывают; же мудрые бу
динки они выставляют» l .

Історія донесла до нас імена майстрів, які, цілком 
імовірно, спеціалізувалися на зведенні монументальних 
споруд. До них належав, наприклад, майстер Шолудько 
з Ніжина, який укладав із замовниками контракт (дого
вір) і виїжджав працювати до інших міст. Відомо, що 
він уклав контракт на будівництво Вознесенської церкви 
в Березні. Нині ця споруда увійшла до всіх капітальних 
видань з історії Лівобережжя як видатний твір народної 
архітектури. Фасад церкви прикрашений «слупами». їхнє 
виготовлення вважається роботою майстрів високої ква
ліфікації— токарів. Так у XVIII ст. іменували тих, хто 
точив вправно з дерева не тільки колони, але й баляси
ни та ліхтарі.

Різьбярі виготовляли орнаментальні оздоблення од
вірків та сволоків. Один з іноземних мандрівників на-

1 Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті.— К. : Наук,
думка, 1971, с. 135.
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звав різьбярів «ваятелями». Мусимо, на жаль, констату
вати, що скульптурних виробів з дерева майже не 
збереглося. Двері, що їх виготовляли різьбярі, прикра
шаючи фільонками, іменувалися не простими дверима, 
а столярської роботи. їх ставили в будинках заможних 
городян. Часто під руками різьбярів оживала яка-не- 
будь липова колода, перетворюючись на живу гірлян
ду з троянд, на соняшник або на листя аканту. Такі ви
роби дійшли до нас в іконостасах та в рамах до картин. 
Зараз такі твори народного мистецтва поновлюються 
реставраторами. Серед цих шедеврів — славнозвісний 
іконостас Сорочинської церкви на Полтавщині (з нас
крізним різьбленням примхливих бароккових форм), 
створений народними майстрами XVIII ст., іконостас 
Спасо-Преображенського собору в Чернігові.

Столярської роботи були також і меблі, зроблені най
частіше з липи, що прикрашали панські покої. Різні за

Кахлі.
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розміром, часом круглі за формою столи, обшиті шкірою 
або сукном стільці, шафи, поставці тощо.

Шибки до рам вставляли спеціальні майстри, які зва
лися оболонниками (від оправи для скла — оболони). 
Оболони могли бути і з дерева, і з металу. Це залежало 
від можливостей господаря. «Иные простые делают дре- 
вяные: а иные мудрые и оловяные» \ — писав поет. За
віси на вікнах, замки та вигадливі гачки на дверях, зам
ки з секретами робили слюсарі. Професія слюсаря дуже 
славилася у ті часи. Сніцарі робили вправно двері з ме
талу та поковку дерев’яних дверей, прикрашаючи їх де
коративними мотивами. Художньо оздоблювалися й гра
ти до вікон.

В інтер’єрі велику роль грала піч, або груба. В місті 
з’являються пічники. В Зінькові їх було ЗО чоловік. 
Отже, поряд з пічниками гончарі, що робили кахлі, ста
ють необхідними спеціалістами в будівництві. До сере
дини XVIII ст. були поширені рельєфні зелені формовані 
кахлі. Вони широко застосовувались у будинках міщан 
і міського панства. Але з середини XVIII ст. все активні
ше проступає тенденція виготовляти розписні або білі 
кахлі. Центрами виробу розписних поліхромних кахель 
стають такі міста, як Ніжин, Борзна, Конотоп, Короп, 
Кролевець. Особливо славились ічнянські кахлі. Висо
ку оцінку їм дав Опанас Шафонський.

Піч була активним елементом інтер’єру. Грубу нерід
ко ставили в світлиці або в кімнаті й «укривали» кахля
ми, а піч переважно обкладали кахлями лише до припіч
ка, тому що кахлі дорого коштували. Якщо господар 
купив сотню-дві кахлів на грубу, то на піч треба було 
більше. Не завжди він міг собі таке дозволити. Кахляна 
груба вважалася ознакою заможності. Здебільшого це

1 Климентій Зіновіїв.— Вірші. Приповісті посполиті.— К. : Наук,
думка, 1971, с. 142.
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був привілей багатих міщан та панів. Ось як співали 
тоді багатому сватові дружки:

Хата в нього з явору, 
Лавочки з китаечки, 
Піч його кахляная, 
Честь його коханая.

ТКАЧІ, ШЕВЦІ, 
КРАВЦІ

У містах XVIII ст. активно розви
вався цілий ряд ремесел, що було 
свідченням поступового подолання

замкненості домашнього господарства. Виготовлення 
тканини,.пошиття одягу, капелюхів, черевиків та чобіт 
і, зрештою, постачання та приготування деяких продук
тів харчування (наприклад, випікання білого хліба) — 
все це витісняється із сфери щоденних домашніх клопо
тів і стає справою ремісників різних спеціальностей. 
У кожній ремісничій галузі в середині XVIII ст. відбу
вався поділ праці. Серед ткачів ті, що ткали полотна, 
рушники та скатертини, відокремлюються від тих, що 
ткали вироби із шерсті або виготовляли просте грубе 
сукно для свиток та конячих попон. Килимарництво та
кож стає спеціальним ремеслом.

Від ткацтва відокремлюється фарбування як окрема 
галузь ремісництва — «фарбейництво». «За офорбоване 
сукна челяди на черкески да за 29 аршин крашенини 
фарбейнику дано 1 р. 40» 1,— знаходимо запис заможно
го городянина в документах XVIII ст. За свідченням су
часників, фарбували тканину шерстяну й просту в чор
ний, жовтий, сірий та червоний кольори, зокрема фарбу
вали шерстяні нигки для виготовлення килимів. Україна 
мала для цього всі необхідні матеріали, окрім квасців. 
Барвники були натуральні. У джерелах XVIII ст. зга
дуються червець, халідонія, філовник, девесил, кора

1 Дневник генерального хорунжого Николая Ханенко (1727— 
1753).— Киев, 1887, с. 102.
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ольхова й березова. Особливо славився червець, з якого 
видобували червону фарбу.

Славилося в ті часи шевство. В Чернігові було тоді 
106 шевців, у Ніжині— 164, у Гадячі — ЗО, у Прилу
ках — 20. У більшості селян та в найбідніших городян 
переважало саморобне взуття у вигляді постолів з липо
вого лика та постолів, « .которые сами с кожи без всяко
го покроя и шитья сгибают и ременными оборами, воло
ками именуемые, около ноги привязывают» 1.

Найпоширенішим взуттям, що його виготовляли місь
кі шевці, були чоботи. Майже всі заможні городяни хо
дили в чоботях. Так записав сучасник про мешканців 
українських міст. Чоботи були поширені також і серед 
жіноцтва. «Все женщины носят сапоги черные, а в пра
здники— красные с. высокими скобками»1 2. Колір чобіт 
доповнював взимку чорні кожушки, а влітку барвистий 
святковий одяг жінок.

Заможніші городяни шили з сап’яну собі чоботи, а 
дружині та дочкам, якщо вони були в родині, черевики. 
Сап’янові черевики, до речі, оспівані й у народних піс
нях. Шили їх також з оксамиту, розшиваючи золотом.

Кравці становили, як і шевці, численну категорію місь
кого населення. У Ніжині їх нараховувалося 82, у Чер
нігові— 54 (включаючи й шапкарів), у Березні— 40, 
у Прилуках і Гадячі за кількістю кравці поступалися 
лише шевцям. Кравецтво у XVIII ст. виступає також 
своєрідним привілеєм міста. Відомо, що селяни задо
вольнялися в основному одягом, який виготовляли самі 
(плахти, запаски, свити, кобеняки).

У міському кравецтві відокремлюється пошиття верх
нього одягу від легкого (типу сорочок). Так, про якусь 
міщанку з Ніжина читаємо в документах таке: «Пропи-

1 Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое 
описание,— Киев, 1851, с. 32.

2 Там же, с. 34.
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тание имеет з шиття рубашек». Майстри верхнього одягу 
поділялися на тих, хто шив осінній і весняний одяг з 
сукна (кравці), і тих, хто для зими шив кожушки (куш
ніри). Від кушнірів відокремились кожум’яки, тобто ті, 
що вичиняли шкіру. Від останніх відокремилися шапка
рі, які виготовляли лише головні убори. Кибалки-кораб- 
лики заміняли сільські намітки для жінок міста. Поряд 
з хустинами, вишитими шовком, зустрічаємо хутряні 
шапки, які «деланы манером черкеским». Так згадує 
сучасник. Капелюхи зимові «манером русским» робили з 
куниці, з червоним оксамитовим денцем. Кількість ре- 
міеників-шапкарів досягала в окремих містах значної 
цифри. В Ніжині, наприклад, їх було 24. ч

Ніщо, мабуть, у місті так яскраво, як одяг, не демон
струвало соціальну ієрархічну градацію суспільства. 
Вже саме замовлення одягу в кравців було привілеєм 
заможної частини городян. Підраховуючи свої витрати 
за день, генеральний хорунжий Микола Ханенко 26 бе
резня 1733 р. записав у своєму щоденнику, що за пошит
тя чотирьох кунтушів та одного «кафтана» він заплатив 
кравцеві 2 крб. й 10 коп. Отже, пошиття однієї речі 
коштувало приблизно 40 коп. Це дорівнювало 40% річ
ного заробітку найбіднішої частини міського населення. 
Бо, як говорять документи !, наймичка отримувала за 
рік важкої праці та зневаг 1 крб. і 60 коп. Правда, слід 
додати, що за харчування та одяг з неї не вираховува
ли. Сотні робітників і робітниць перебивалися або поне
вірялися в наймах, носили панські недоноски чи спеці
ально пошитий з ласки хазяїна одяг для челяді. Доку
менти XVIII ст. рясніють такими записами: «Працює на 
харчах і одягу хазяйському».

Поряд з жупаном найпопулярнішим верхнім одя
гом заможних городян був кунтуш (і для жінок, і для 1

1 Див.: ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, кн. 18, арк. 6 (зв.).
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чоловіків). Заможні могли собі дозволити широкий 
вибір тканини. Крім сукон місцевого виробництва, були 
й закордонні. «Покроен мне кунтуш з сукна фран* 
цузького»,— записав Микола Ханенко в своєму щоден
нику.

На кунтуші купували часто венеціанський оксамит, 
турецьку парчу, штоф, атлас. Палітра тканин, що її 
добирали для кунтушів, була різноманітною: червоний 
або малиновий штоф, зелена або жовта парча, чорний 
або зеленого кольору оксамит. Поряд з цим згадується 
одяг стриманішої кольорової гами. Шили кунтуші з 
тканин кропивного, цитринового, димчастого, вишневого 
та інших кольорів.

Міські кравці, працюючи лише голкою, ниткою й на
перстком, виконували досить складні замовлення своїх 
клієнтів. Кунтуші шилися на підкладці й підбивалися 
хутром з рисі, лисиці, соболя, куниці тощо. Чоловічий 
одяг прикрашався срібними гудзиками, для жіночого 
застосовували срібні гаплички, а також плетене з золо
тої та срібної нитки кружево.

Слід зауважити, що палітра (кольорова) одягу була 
дуже багатою: малиновий кунтуш кравці оздоблювали 
білим песцевим хутром та срібним кружевом, кунтуш 
кольору гвоздики підкладали рисячим хутром, що його 
навкруги обшивали срібним шнуром.

ПЕКАРСЬКА СПРАВА РОЗВИТОК ЦІЛОГО р я д у  Р ЄМЄСЄЛ, ПО-
в’язаних з приготуванням їжі, ак

тивно порушував замкненість домашнього господарства. 
Перше місце серед них займає пекарська справа, або 
перепечейство. У містах вона поділялася на випічку біло
го хліба та бубликів. Так, у документах того часу, що 
дійшли до нас, зафіксовано, що один міщанин Ніжина 
жив з того, що пік білий хліб і продавав на базарі*. 1

1 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 39, арк. 805.
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Перепечейським ремісництвом володіло 17 чоловік у 
Ніжині, 12 — у Прилуках, 11— у Гадячі, 56 — у Черні
гові. У полкових містах Лівобережжя це ремесло було 
досить поширеним. Климентій Зіновіїв про це згадує з 
великою похвалою. Особливо варене та печене,— вважає 
він,— потрібне гостям (він мав на увазі купців), які да
леко від домівки.

Поруч з цим у місті розвиваються в ті часи окремі 
галузі промислів, що пов’язані з харчуванням. Це — ви
готовлення крохмалю, приготування браги, меду, пива 
тощо. Особливо цей промисел був розвинений у великих 
містах, зокрема в Ніжині.

У місті XVIII ст. різників або м’ясників, рибалок та
кож зараховували до складу ремісників. Популярною бу
ла різницька справа. В той час м’ясників рахувалося, на
приклад, у Ніжині 29 чоловік.

т о ч и л ь н и к и  Серед ремісників, що працювали
с к л я р і , з о л о т а р і  для побуту городян, велику групу 

становили ті, що виготовляли посуд. 
Серед них були точильники. До наших днів дерев’яного 
посуду дійшло надзвичайно мало. Це тому, що він був у 
повсякденному користуванні й ніхто його спеціально не 
зберігав. Сьогодні в музеях України лишилося кілька 
речей того часу: солонки, тарілки тощо.

У міському побуті XVIII ст. посуд з дерева (тарілки 
та ложки) був надзвичайно поширеним. Документи зга
дують, що його оздоблювали різьбленням. Як засвідчили 
нам історики, дерев’яні українські тарілки були предме
том експорту й користувалися за кордоном великим по
питом. Виточували з дерева також і чарки, тертки для 
перцю, макогони тощо.

Череп’яний посуд так само, як і дерев’яний, належить 
до того виду продукції, який широко застосовувався як в 
місті, так і в селі. Виготовлення посуду було настільки 
тісно пов’язане з гончарством, що в офіційних докумен
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тах гончарів називали часто горщечниками. Отже, гле
чики, горщики, тарілки, олійниці, куманці широко засто
совувалися в побуті городян (такими речами й пани не 
нехтували).

Гончарі жили майже в кожному полковому й сотен
ному місті. Так, у Ніжині за кількістю гончарі стояли 
на третьому місці, поступаючись лише шевцям і кушні
рам. їх було 35 чоловік.

Поряд з дерев’яним і череп’яним посудом у місті 
XVIII ст. користувалися олов’яним. Це — кубки, полу
миски, збанки, тарілки, кварти, чарки.

Є підстави гадати, що олов’яний посуд був доступ
ний заможнішим городянам тому, що він цінився вище 
череп’яного й дерев’яного. У коморах козацької старши
ни зберігався лише олов’яний посуд. І ніколи дерев’яний 
або глиняний.

Чільне місце в побуті городян займали вироби скля
рів і гутників. Народившись у місті (перша гутна май
стерня зафіксована в Києві на Подолі) в період Київ
ської Русі, гутне виробництво згодом перекочувало 
ближче до паливних баз у сільську місцевість. (Проте і в 
місті залишалося чимало склярів). У XVIII ст. гути свою 
продукцію постачали і місту, і заможним селянам. У се
редині XVIII ст., за спостереженнями дослідників, гут- 
ництво досягло найбільшого розквіту. Це можна проілю
струвати розмахом торгівлі скляними виробами. З Сос-. 
ницьких гут, наприклад, вивозили продукцію возами та 
саньми не лише на місцеві ринки, але й до Москви.

Зі склом пов'язані в першу чергу вироби для напоїв 
та взагалі для збережёння всякого роду рідини. Це 
найрізноманітніші збани, скляниці (можливо, для квасу 
й меду), кухлі для пива, чарки для горілки.

Климентій Зіновіїв опоетизував скло як унікальний 
матеріал. Поет був захоплений прозорістю скла:

І видно напиток скроз, як чего чи много:
или теж особ чего колвек часом чи не много.
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А во іньїх не видат, як то в черепяных:
так теж особ не видно и у деревяных.

І не видно в цінових, желізньїх и в мідньїх:
и не досмотрітися особіи и в срібньїх.

І мосянж прозріти скроз, и злота не можно:
тылко през скляные все видіти возможно 1.

Тільки в скляній посудині любий напій здатний ку
патися у сонячних променях. Климентія Зіновіева вабила 
також така якість цього матеріалу, як витривалість, тоб
то те, що він не боявся ні землі, ні води, ні вогню.

Проте у скла є одна вада, про яку не згадав поет. 
Воно дуже крихке й швидко б’ється.

До нашого часу дійшли поодинокі екземпляри скля
них виробів XVIII ст. Це барильця й штофи. Найпопу- 
лярніші серед побуту скляниці збереглися тільки у фраг
ментах. Ф. С. Петряковій вдалося здійснити реконструк
цію скляниць та кухлів і описати їх на сторінках своєї 
роботи «Українське гутне скло». Хотілося б побачити 
бодай у реконструйованому вигляді скляниці та кухлі з 
кришками. Але, на жаль, цього ще ніхто не зробив. Оче
видно, такі скляниці й кухлі найчастіше билися.

В речах домашнього вжитку, як і в інших сферах 
життя XVIII ст., йшов соціальний поділ. Посуд, що ним 
користувалися заможні городяни, відрізнявся багатством 
асортименту та якістю матеріалу (хоч у побуті, як відо
мо, козацька старшина застосовувала подекуди дерев’я
ні ложки, череп’яний та олов’яний посуд). Серед скля
них виробів переважав кришталевий посуд: чарки (се
редні й малі за розміром), склянки (звичайні та пивні) 
тощо. Цікаво, що чарки, склянки часто згадуються з 
«кровлей», тобто з покришкою. КІЛЬКІСТЬ скляного по
суду в коморах заможних городян вражає. Наприклад, у 
чернігівського полковника чарок було 76 штук, склянок

1 Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті.— Київ : Наук, 
думка, 1971, с. 142.
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Скляні вироби.

пивних — 56. Збереглися таємничі визначення до скля
нок з «личинами».'

Особливо ефектно виглядали речі, зроблені руками 
золотарів. Різні за розміром склянки, чарки, кухлі, ке
лихи, чаші являли собою зразок високохудожньої ро
боти.

Склянки й келихи не відповідають сучасним уявлен
ням про цей посуд. У джерелах згадуються склянки на 
ніжках, кружка на ніжках, кружка з «кровлею», чарки 
«о двух ручках» і т. п.

Срібні кухлі й склянки прикрашалися декором, по
золочувались всередині. На кухлях вибивалися «персо
ни». На жаль, документи не згадують, в якій саме техні-



ці виконувалися портрети на металі, але, виходячи з за
гальних тенденцій в українському золотарстві початку 
XVIII ст., можна припустити, що виконані вони живо
писною емаллю, яку на Русі називали фініфтю. Відомо, 
що саме в цей час були дуже поширені мініатюрні порт
рети в такій техніці.

Особливе місце відводиться в описах келихам. Одні 
з них призначались для вина, інші — для меду й окре
мо — для горілки.

Різновидом посуду для напоїв е чаші. Це, мабуть, 
була родинна гордість, бо на чашах вибивалися герби. 
Так, в описі речей представника козацької верхівки од
ного з тодішніх міст зафіксовано, що на чаші з двома 
ручками було троє яблук (яблуко — кулеподібна при
краса). Кришка посередині позолочена, на ній також 
троє яблук і посередині герб, барокковий за формою. 
Можна за аналогією припустити, що яблука були вико
нані в складній техніці скані.

Посудина для напоїв нерідко оздоблювалась скульп
турою малих форм, добре знайомою українським золо
тарям. Головною діючою постаттю зображених жанрових 
сцен був чолов’яга — досить популярний мотив у мисте
цтві барокко. Його розміщували на чаші внизу, на криш
ці кухлів, чарок. Він міг рубати дерево, сидіти на діжці 
і т. п. Постать такого чолов’яги, як правило, позолочу
вали. Популярним декоративним мотивом був лев. Часто 
на кришках леви тримали родинні герби.

Документи зафіксували й такий вид оздоблювання 
посуду, як карбування (для столового срібла). Карбу
валися келихи, тарілки, ложки, ножі, особливо розкіш
но прикрашалися тарелі.

Карбувальна справа, закономірно, мала свою термі
нологію. Поряд із відомими термінами зустрічаються 
нерозшифровані. Це такі, як «канітельна робота», «кон- 
форна робота» тощо.
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У своїй відомій роботі Г. Ф. Юнкер дав високу оцін
ку українським сріблярам і золотарям: «Мастера сереб- 
рянных дел очень сведущи в своем занятии. И особенно 
киевские приготовляют прекрасной работы церковные 
сосуды і другие принадлежности» 1. Зразки церковного 
посуду збереглися до наших днів у музейних фондах. 
Що ж стосується іншого посуду, тобто речей світського 
вжитку, то до наших днів їх збереглося мало. В таких 
випадках документальні описи набирають особливої ва
ги, а часом стають чи не единим джерелом наших відо
мостей про речі, що вже давно зникли.

В місті XVIII ст. з’являється ряд спеціальностей, що 
задовольняють духовні потреби. До них Ч:лід віднести 
ремісників-ювелірів, музикантів та малярів. Слід сказа
ти, .що так безапеляційно ділити заняття людей того ча
су на окремі галузі і важко, і не зовсім справедливо. Бо 
часто ремісник навіть найутилітарнішої професії від по
чатку до закінчення вкладав у свій виріб стільки май
стерності, стільки поезії, що його важко назвати реміс
ником в сучасному розумінні слова. Під час роботи в 
ньому пробуджувався справжній художник. До речі, в 
середині XVIII ст. слова ремісник і художник були си
нонімами. Іноді ткача й живописця втілювала одна осо
ба. Такі випадки не були поодинокими.

ю в е л і р и , м а л я р и , ТомУ не дивно, що в містах XVIII ст. 
д р у к а р і , м у з и к а н т и  виникла така сфера людської діяль

ності, котра була позбавлена утилі
тарних замовлень суспільства. Це праця ювелірів-золо- 
тарів. Вони виробляли прикраси (в основному для за
можних) у вигляді золотих ланцюжків — пласких і круг
лих із золотими замочками, із засувочками або зв’яза
них по кінцях голубими стрічками.

1 Державна бібліотека СРСР ім. В. І. Леніна. Відділ рукописів. 
Фонд Товариства історії старожитностей російських, од. зб. 264, З, 
арк. 41.
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Зразки роботи українських ма
лярів кінця XVIII — початку 
XIX ст. (розпис олійними фар
бами на полотні).

Популярними були прикраси з перлин. Перлини при
крашали металевими оздобами, які називали варварка
ми. Варварки часто збагачувались фініфтю. Перлові на
миста носили в 5—7 і навіть в 35 ниток. Кріпилися вони 
на кінці камінцями і зав’язувалися стрічками блакитно
го, червоного та жовтого кольорів.

Для примхливих міських пань родини козацької 
верхівки або купецтва виготовлялися ремісниками-юве- 
лірами також підвіски (часто «по одному зерну жем
чужному большому»). В описах старшинських пожитків 
можна натрапити на записи про «сережки золотые под 
исподом финифть» або про срібні сережки з яхонтовими 
«искрами» посередині, довкола яких розміщено шістна
дцять «алмазных искор».

Персні ювеліри прикрашали камінням бірюзи, рубіна 
(вишневе каміння), часом білим і червоним яхонтом, 
смарагдом, аметистом.
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Найбільш популярними були сполучення золота з 
лазуровим камінням в обрамленні діамантових «іскор» 
або оздоблених фініфтю, а також сполучення срібла з 
червоним яхонтом. В документах також згадуються зо
лоті обручки з чорною фініфтю.

Персні робили також з родовими гербами. Такий 
перстень золотий, як свідчать документи, із аметистовим 
каменем, на якому посередині ювелір вирізав герб, оздо
бивши його червоними яхонтовими іскрами, був у чер
нігівського козацького полковника Полуботка.

Особливою галуззю золотарської справи було виго
товлення окладів для книжок. Під руками сріблярів 
обкладинки книжок розквітали гнучкими стебельцями 
квітів, що їх майстер міг вільно розкидати по полю 
срібного окладу або зібрати у невеликі букетики. Істо
рія зберегла для нащадків імена цих людей, зокрема, 
представників найбільш плідної в творчому відношенні 
Київської школи. До них передовсім слід віднести ім’я 
І. Равича.

Маляри, або іконописці, входили до складу ремісни
чого населення міст XVIII ст. Високі вимоги ставили 
сучасники до їхньої роботи. Підкреслюючи, що маляр
ство — діло не просте, Климентій Зіновіїв наполягає на 
необхідності цьому навчатися. Він також засуджує не
уків, дорікає їм за те, що вони «вклепались в тоє руко- 
дєліє», а до малярства не дійшли. Роботи таких «май
стрів» він називає «махлярством^. З цього можна зроби
ти висновок, що малярів по містах було чимало, та були 
охочі й примазатись до цієї справи.

Документи говорять, що одним із великих центрів 
малярства dyB Ніжин, в Якому нараховувалося 12 реміс
ників. Скільки таких фахівців було по інших містах, 
документи не зафіксували. Офіційна статистика XVIII ст. 
(топографічні описи намісництв) не завжди могла точно 
зафіксувати наявність малярів, тому що їх було небага
то, порівнюючи з шевцями, кравцями, гончарами. Вони
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також не спішили вписати себе до цеху, оскільки через 
нечисленність не боялися конкуренції. До того ж маля- 
ри, мабуть, якоюсь мірою були зашифровані, тому що 
приписувались часто до організованих ремісничих об’єд
нань будь-якого фаху.

В мемуарах, а також в описах назви «маляр» та «іко
нописець» подаються як синоніми. Проте робота, що її 
виконували маляри, зводилась не лише до іконопису. 
Вона була значно різноманітнішою: маляри розписували 
стіни світлиць, меблі, візки і т. п.

У своєму щоденнику Микола Ханенко зробив запис 
про те, що він виплатив якомусь маляру 2 кр&гна фар
би, оскільки той має малювати візки, коляски та інші 
речі домашнього вжитку. В іншому місці знаходимо за
пис про умову вже з іншим маляром на пофарбування 
дитячої коляски. Ще в іншому є запис про те, що він 
за обмалювання клавікорда заплатив 12 коп. До речі, 
тоді часто малюванням прикрашалися музичні інстру
менти, зокрема і популярні в той час клавікорди. Маля
ри були завантажені замовленнями. Не кожного можна 
було будь-коли підрядити до роботи. Про це свідчить 
такий факт з щоденника Миколи Ханенка: «Весь день 
пробавил в доме маляра, уговоренного малевать тара
дайку, и дано ему в задаток 50 коп.» 1

Малярам замовлялися й портрети. У XVIII ст. сотні 
старшинських світлиць прикрашалися «персонами». Так 
іменувалися тоді портретні зображення. Маляри, вико
нуючи замовлення знатних і заможних родин міста, ро
били цілі галереї.

Чимало портретів заможних городян та козацької 
старшини зберігається в Київському та Чернігівському 
художніх музеях. Поряд з портретами представників 
заможного та родовитого козацтва, зокрема родин Гала

1 Дневник генерального хорунжого Николая Ханенко (1727— 
1753).—, Киев, 1887, с. 107.
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ганів, Розумовських та Дараганів, зустрічаємо серед ро
біт кінця XVIII ст. і портрет кондитера Балабухи. Отже, 
багате міщанство також прагнуло не відставати від мод
них віянь того часу.

Талант малярів використовувався й на Малювання 
шпалер на полотні чи папері, якими прикрашали ін
тер’єр панських покоїв або житла заможних городян. 
У Києві та інших містах в будинках заможних городян 
маляри прикрашали також розписом стіни, двері й вік
на, «доповнювали» малюванням стіну під шпалери. 
«Подрядил маляра Оникія,— згадує Микола Ханенко в 
щоденнику від 25 липня 1731 р.— підмальовать под шпа
лерами, также коло окон и дверей и в противной мальо
ваної издебце поправлять, где попортилось, і за теє все 
давать ему 1 рубль денег да чвертку жита» *. Побіжно 
зауважимо, що по селах розписи в хатах робили самі 
господині.

Для оздоблення живописом панських будинків за
прошувались відомі на той час майстри пензля. Це — 
Г. А. Стеценко, який виконував живопис і золочення в 
садибі О. Г. Розумовських в Козельці, а також оздоб
лювальні роботи в гетьманських покоях в Глухові1 2.

Майстерно зроблений настінний живопис маляром з 
Миргорода Володимиром Боровиковським значною мі
рою вирішив його долю. З нагоди проїзду Катерини II 
до Криму в Миргороді було вирішено стіни будинку, де 
мала зупинятись цариця, прикрасити живописом. Боро- 
виковський зробив кілька фресок. На одній з них була 
зображена Катерина ІГ у виглкді Мінерви, на другій — 
Петро І, що оре землю,, а слідом за ним Катерина засі
ває. Алегорично зображені в образі двох геніїв князі

1 Дневник генерального хорунжого Николая Ханенко (1727— 
1753), с. 20.

2 Див.: Новаківська Н. П. Художники Лівобережної України, 
Слобожанщини й Києва XVIII ст. Українське мистецтво.— К .: Наук, 
думка, 1969, вип. 3.
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Олександр і Костянтин боронували зорану та засіяну 
землю. Ця ідея сподобалася Катерині, і вона запропону
вала художнику їхати до Петербурга й удосконалювати 
там свою майстерність. Це сталося на 30-му році його 
життя. Отже, Володимир Боровиковський належав до 
тих художників-портретистів, доля яких переплелася з 
долею Росії, конкретно з утвореною в Петербурзі 1757 р. 
Академією художеств.

Він виріс в малярській майстерні батька в Миргоро
ді, вдосконалював свою майстерність в Петербурзі, ко
ристувався там великим успіхом і отримував безкінечні 
замовлення. Він полонив петербурзьку публіку своєю 
технічною майстерністю, в якій не поступився навіть 
перед Гейнсборо — відомим англійським портретистом. 
Роботи Володимира Боровиковського приваблювали до 
себе умінням застосовувати витончену сіро-зелену та 
сріблясто-синю гаму фарб.

На малярських традиціях майстерень у Ромнах та 
Глухо.ві виріс талант придворного живописця гетьмана 
Розумовського художника Г. А. Стеценка.

В родині батька-гравера виховувався відомий росій
ський і український живописець Д. Г. Левицький. До 
17 років він жив у Києві, навчаючись майстерності в 
батька та відомого російського художника О. П. Антро
пова.

Друкарі, гравери, палітурники також поповнюють ла
ви міських ремісників. Протягом XVIII ст. у містах роз
вивається книгодрукування. Чернігів стає одним з тих 
міст, де народжується книга. Тут при Троїцько-Іллін- 
ському монастирі працює друкарня, заснована видатним 
просвітителем та літературним діячем Лазарем Барано- 
вичем.

Хоча у XVIII ст. ще побутує напівпрофесія перепису
вача книжок, проте друкована книга входить до побуту 
та бібліотек, хоч, на жаль, тільки заможних городян. 
Книгу дарують, купують, продають. Отже, XVIII ст.
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було часом, коли існували книголюби й шанувальники 
друкованого слова, які вже мали приватні бібліотеки. 
До найбільших зібрань належали колекції представни
ків козацької старшини, наприклад Г. А. Полетики.

В містах жило чимало музикантів-професіоналів, зо
крема в Ніжині, Переяславі, Прилуках та Чернігові. До
кументи донесли до нас навіть прізвища людей, для 
яких гра на інструменті була єдиним джерелом існуван
ня. Прибуток музиканта дорівнював прибутку коваля 
чи шевця. Дуже популярним інструментом в середині 
XVIII ст. вважалася скрипка, або скрипця, як записано 
в документах того часу.

Жили музиканти і в сотенних містах. Документи Бе
резин донесли, наприклад, до нас цілий ряд імен музи
кантів. Вони засвідчують і те, що музика була обов’яз
ковим атрибутом тодішнього побуту.

Прибутки музикантів, зрозуміло, залежали від най- 
значніших подій у житті людей, від сімейних свят тощо. 
У окремих містах існували «ярмаркові» для музикантів. 
Були і «веселкові» та «п’ятничні». Сьогодні доведено, що 
на основі міського побуту XVIII ст. створюється своя 
музична культура. Так, М. В. Лисенко записав пісню 
про ремісників Лівобережжя, що ввійшла до літератури 
під назвою «Пісня про Купер’яна»:

Зібралася кумпанія невеличка, але чесна, 
їдні сіли по одний бік, другі сіли по другий бік,
Купер’ян найстарший — посередині.
Зібралися ми всі тутечки,
Не простії люди,і 
Всі реміснички:
То писарі, то малярі,
То ковалі, то слюсарі,
То музики, то звонарі, то шевчики, то крамарі,
Виновари, пивовари, Купер’ян цехмейстер над соломою...

До міст з найдавнішими музикальними традиціями 
належать на Лівобережжі Ніжин, Прилуки, Переяслав, 
Глухів. 1738 р. в Глухові була створена школа підготов
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ки співаків для царського придворного хору. Учнів на
вчали грати по нотах на скрипці, на гуслях і на банду
рі. Щорічно 10 кращих учнів (співаків і музикантів) 
відсилали до придворного хору й оркестру. Для школи 

'спеціально побудували дві світлиці з кімнатою та пекар
нею. За час свого існування школа підготувала чимало 
фахівців-музикантів. Тут навчався і майбутній всесвіт- 
ньовідомий композитор Д. С. Бортнянський.

До побуту старшини, очевидно, входили й музичні 
вечори. Про це говорять такі факти: в палатах Черні
гівського полковника був орган, у згадуваного вище 
Миколи Ханенка — клавікорд — досить поширений ін
струмент у XVIII ст. В музичній колекції Розумовських, 
що зберігається в ЦНБ АН УРСР, є спеціально написа
ні для клавікорду твори відомих європейських компози
торів Генделя, Гайдна, Канера. Не виключено, що ці 
твори виконувалися під час музичних вечорів.

Для міста XVIII ст. характерні сольний спів в ін
струментальному супроводі, а також камерна вокальна 
музика. Визначну роль в розвитку останнього жанру 
зіграли твори Г. С. Сковороди, зокрема «Всякому городу 
нрав і права», а також створений на основі тексту пісні 
«Счастье — где ты живешь» дует «Де ти бродиш, моя 
доле». Спеціалісти вважають, що з XVIII ст. походить 
історична пісня «їхав козак на війноньку».

Ремісництво може бути темою для окремої книжки. 
Тому ми розглянули лише основні ремісничі професії, 
щоб дати загальне поняття про майстрів міста XVIII ст. 
Тут нічого не говориться про римарів, шаповалів, кова
лів, бондарів, цирульників, про людей «фершалскої» та 
аптекарської справ тощо. Скажемо тільки те, що жили 
вони як ремісники названих професій.

Ремісники однакових професій утворювали цехи. 
Майже кожне цехове об’єднання ремісників мало свої 
цехові подвір’я. Так було в полкових і сотенних містах. 
В Чернігові були цехові подвір’я кравецького, шевсько-
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го, різницького та друкарського цехів. У Ніжині такі 
місця зборів мав ткацький, кравецький, шевський і деякі 
інші цехи. В сотенному місті Березні відомі подвір’я різ
ницького, калачницького, кравецького цехів. Іноді під
майстри, або «молодики», як їх називали тоді на Укра
їні, відокремлювались від досвідчених майстрів, утворю
ючи молодецькі об’єднання із спеціальними для цього 
подвір’ями. Подвір’я молодецького об’єднання було в 
Березні, а також у інших містах.

ЦЕХОВИЙ ДВІР Цеховий двір був ремісничим цен
тром. Сюди сходились на цехові збо

ри. Тут спільно відзначали свята, тут відбувалась цере
монія прийому нових майстрів до цеху, що обов’язково 
супроводжувалась вечерею. Очевидно, вечеря була до
сить гучною, бо новачок мусив заплатити «для прийому 
цехової братії» 3 карбованці. А також внести до церков
ної каси від імені цеху 1 крб. 8 коп. Це були великі 
гроші. Адже дома за рік ремісник заробляв 5 карбован
ців. На цеховому дворі відбувався й обряд поховання.

Тільки тут зберігались цінні папери, привілеї на за
снування цеху, підтвердження цих привілеїв, права на 
цехові землі, печатка цеху, цехова скринька та цеховий 
стяг, що часто мав символічні зображення. Наприклад, 
стяг Чернігівського різницького цеху був зеленого кольо
ру з зображенням барана з одного боку, ковальський 
цех в Березні мав голубий стяг з малюнком молота й 
обценьок. Чернігівський цех хлібників прикрасив свій 
жовтий стяг зображенням булки.

На цеховому подвір’ї переховувалась також цеха, або 
цёшка,— умовна ознака для зборів. її передавали з рук 
у руки напередодні зборів (своєрідне повідомлення). Ці
каво, що за таку ознаку в Ніжинському цеху музик 
правила невеличка скрипка з міді.

На цешці кравців у Прилуках зображено ножиці, 
праску й наперсток, у шевців за цешку правила дерев’я-
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на колодка. В різників Березни цешкою була мідна со
кира, в чернігівських ткачів—ткацький човник, а в 
котлярів — мідний молоточок.

Для зборів, урочистих свят та прийомів, для збере
ження скарбу, печатки та паперів будувався цеховий бу
динок. Такий будинок усі шанували. Тут заборонялося 
навіть сваритись.

Цеховий двір разом з тим мав і торговельне призна
чення. Тут були лавки для продажу товарів майстрів, 
часом шинки. Господарчі споруди вважалися необхідни
ми в дворі.

Забудова цехового подвір’я залежала від заможності 
цеху. Окремі цехи взагалі не мали свого подвір’я. Так 
було, наприклад, у Золотоноші. Часто на цехових дво
рах стояла лише сама людська хата. Таке було в Берез
ні: подвір’я молодецького цеху було забудоване «маз
кою» з двома коморами.

Подекуди різні цехові об’єднання мали спільне по
двір’я. В Березні кравецький і шевський цехи мали спіль
ний двір, на якому стояла рублена хата, людська, дві 
комори й повітка.

Заможніші цехи великих міст мали цілий комплекс 
споруд на подвір’ї: цеховий будинок, шинок, свічарні 
тощо.

Цікавий опис цехового подвір’я рибалок у Києві по
дано в одному з описів, де розповідається про те, що 
цеховий двір був навкруги обгороджений парканом. Во
рота замикалися залізними засувами й колодкою на за
лізних п’ятках. Ввесь двір цеховики вимостили дерев’я
ними пластинами, що недешево коштувало. Перед цехо
вим ганком споруджено підвищення з дощок. У дворі 
стояли корита для риби, від яких ринвами відводилася 
спрацьована вода. Збудовано й гарні ясла для коней, 
якими привозили рибу. Всі будинки покриті дранкою. 
Цехова хата була рублена, на помості й з ганком, що 
виходив у двір. Зовні вибілена, вікна — скляні, віконни
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ц і  —  на залізних завісах і з прогончиками, що всувалися 
в дірочки, зроблені в стінах. Для дірочок були затички, 
щоб не натягло холоду. У цеховому дворі стояв рубле
ний шинок, льодовня з ганком, два льохи: один з повіт
кою, а другий насипаний.

У дворі стояли також дві крамнички для продажу 
риби. Окремо стояла велика хата — свічарня, мабуть. 
Сіни ділили її на дві половини — горницю й кухню. Усі 
хати виходили через ганки у двір, а в крамничках вікна 
виходили на вулицю. Через них і торгували рибою.

Вулиця перед двором вимощена дошками. Всі крам
нички були оковані залізом. Біля окремих стояли щити, 
якими закривали на ніч вікна з вулиці.

Подекуди цехові подвір’я розташовувалися біля місь
ких брам. Наприклад, цеховий двір братства Стариць- 
кого в Березні був біля Седнівських воріт. Цехові двори 
часто здавали під шинки. Так було в Прилуках з дво
рами цехів, в Сосниці та в Березні.

Вище йшлося про те, що часто домівка у XVIII ст. 
була й ремісничою майстернею. Або — навпаки. Варто 
лише уточнити, що кожне друге подвір’я в місті було ре
місничою домівкою чи ремісничою майстернею. Будува
лися ремісники переважно на внутрішніх вулицях. При
близно 80% ремісничих подвір’їв у Переяславі припада
ло на периферійні вулиці та провулки. Таке було й по 
інших містах. На центральних вулицях великих міст 
майже не було ремісничих подвір’їв. Якщо й трапляли
ся (доходили до 5%), то лише того, хто поєднував ремі
сництво з торгівлею. В межах тогочасного міста можна 
простежити іншу тенденцію: заселення ремісників відбу
валося за фахом і в окремих частинах міста. «Кутками» 
селилися шевці, кравці та кушніри або в окремих вули
цях і провулках. Назви таких провулків та вулиць поде
куди збереглися. Цікаво, що музиканти тяжіли тільки до 
міської площі, що була торговим, адміністративним та 
громадським центром.
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З розвитком торгово-грошових відносин у місті 
XVIII ст. відбувалася диференціація серед його мешкан
ців: одні невпинно багатіли, а інші — біднішали. Серед 
них балансувала середня верства населення. Закономір
но, що й будинки, тобто житло, також залежали від до
бробуту господаря, від матеріалу, з якого вони будува
лися. Отже, з’ясування тогочасних житлових умов неми
нуче включає й проблему матеріалу.

Дерево — основний будівельний матеріал, який засто
совувався на Лівобережжі. На жаль, його не вказували 
в документах, оскільки кожному )5уло зрозуміло, що дім 
мусив бути дерев’яним. У тому випадку, коли будинок 
був не дерев’яний, у реєстрі зазначалося: кам’яний або 
плетений («мазка»). Численні документальні джерела 
рясніють двома словами: «рублені хати».

ДЕРЕВ’ЯНІ БУДИНКИ Скромність і одноманітність міської 
забудови — стереотип XVIII ст. Та

ке явище було причиною невдоволення сучасника. Воно 
вилилося у такі рядки: «Все обывательские дома дере
вянные... без всякого правила и украшения построения» l.

Про те, що будинки в тодішньому місті були пере
важно дерев’яні, засвідчили й мандрівники, які з давніх 
часів відвідували Україну. В літературі збереглися не
одноразові згадки арабського мандрівника Евлія Челебі 
про те, що будинки в містах Подніпров’я робили з дере
ва. На цьому ж наголошує й іноземець Отто фон Гун, 
який відвідав нашу країну на межі XVIII—XIX ст. 
«Дома обывательские,— пише він,— вообще малы, пост
роены из дерева...» Сільські «...построены из плетня и 
...обмазаны глиной»1 2. Відомий дослідник Полтавщини

1 Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое 
описание.— Чернигов. 1851, с. 379.

2 Отто фон Гун. Поверхностные замечания по дороге от Москвы 
в Малороссию в осени 1805 г.— М .: 1806, с. 119.
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А Замок. 5  В илазки.
Б  Передміст я. 6  Ратуша і  колодязь.
В Оборонні бали. 7Сотенна канцелярія. 
Г  Вода. в  Соборна церква.
1 Ринок. 9  М ост ова вулиця.
2  Чернігівські ворота. 10 Зелений м айдан.
3  Ст алінські ворота, 
єм ен ські ворота.

Березна у 60-х роках XVIII ст. Реконструкція автора. (Малюнок Д е-



нисенка О., Кранченка В.).



Н. П. Арендаренко залишив також свої враження з 
цього приводу. Він зазначив, що міські будинки, зокре
ма в Прилуках, були дерев’яними. Така ж дерев’яна ма
сова житлова забудова була типовою й для російських 
міст.

Основним будівельним матеріалом були сосна, оси
ка та липа. З цих порід виготовляли стіновий матеріал 
для будинків. Цікаво, що найбільшим попитом користу
валася липа. Липове дерево було податливим у роботі, 
і тому його часто використовували різьбярі для декора
тивних оздоб будинків та робили з них рами для картин. 
Липові дошки любили й маляри. ч

Городяни XVIII ст. були переконані, що «липове де
рево сприяє чистоті покоїв». І все ж найпоширенішим 
будівельним матеріалом на Лівобережжі була сосна, її 
було легше придбати (відносно). Липу практикували на 
Слобожанщині, оскільки її там було більше. На перший 
погляд, складна взаємозалежність житлових умов з мож
ливостями придбати будівельний матеріал може зда
тися декому вигаданою, принаймні для Чернігівщи
ни й Ніжинщини. Але скарги на нестачу будівельного 
матеріалу ми зустрічаємо в матеріалах 1737 р. і кінця 
XVIII ст.

І справді, якщо стати на точку зору уявного опонен
та, то важко збагнути, чому невистачало дерева, якщо 
більша частина Лівобережжя (особливо Чернігівщина) 
вкрита лісами.

Соціально-економічні умови на Україні в середині 
XVIII ст. склалися таким чином, що ліси належали пе
реважно приватним особам, зокрема найзаможнішим го
родянам. Ремісники й торгівці, які мешкали в межах 
міських стін, майже не мали приписаних до своїх дворів 
лісових угідь.

Отже, дерево — основний будівельний матеріал — 
треба було купувати. В умовах торгово-грошових відно
син, що склалися в середині XVIII ст., ліс перетворює
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ться на товар. З ’являються окремі підприємці, які 
торгують лісом — сосновим, липовим, а почасти й дубо
вим.

Ось чому в своїй праці Опанас Шафонський за
уважує, що з давніх часів значна частина населення 
України одержувала будівельні матеріали з Брянська 
й Трубчевська.

Березові й дубові гаї, сосна й хащі ліщини — все оці
нювалося потребами ринку, попитом на якісний будівель
ний матеріал і на паливо.

а б у л и  и х о р о м и  Маючи лісові угіддя, можна було 
побудувати собі не тільки хату, а 

справжнє «хоромне строение» (так називався в тогочас
них документах цілий комплекс житлових споруд на по
двір’ї, що включав і допоміжні службові приміщення). 
У ремісників, які належали до виборного, тобто до най
більш заможного, козацтва, ми зустрічаємо згадки про 
«хоромне строєніє».

Ніхто спеціально ніде не визначив того, що таке «хо
ромне строение», але всілякі купчі документи пролива
ють на це світло. Один купець з Ніжина в купчій частко
во розкриває цей термін так: «...двор ...с хоромным стро
ением якого з двома хатами, з сеньми рубленными под 
соломеною крышею... в одном дворе погреб рубленый 
один, ледница одна» К

Уявлення про «хоромне строєніє» доповнює такий за
пис у купчій з Сосниці: «... а внутри того двора хоромное 
строение: хата с сеньми и коморою и амбар мучной с 
засеками, погребов — три и сенци» 1 2, Хороми поставити 
могла лише козацька старшина, заможні козаки та мі
щани.

1 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 39, арк. 587,
2 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф, 57, on, 1, кн, 26, арк. 467.
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Звичайно, не всі виборні 
козаки тягнулися до стар
шини, проте деякі мали «хо- 
ромні покої», куди входило 
дві хати з сіньми, погреби, 
повітки тощо.

Побіжно зауважимо, що 
більшість дворів з «хором- 
ним строенієм» розташову
валась на околиці міста і на
лежала виборним козакам. 
Коштувало таке «хоромное 
строение» досить дорого — 
від 50 до 160 крб. Зустрі
чаються подекуди й астро
номічні цифри. Хіба оцін- 

Ічнянська кахля (Городянка з  ка двору в 460 і 600 крб. не 
сином). астрономічна цифра на ті

часи?
Але чи міг мріяти про таке, скажімо, простий реміс

ник, хоча б якийсь Павло Прокопенко, шапкар за фа
хом, який жив у Переяславі й ніби все робив як слід: 
і працював, і козачу службу відбував. Проте «доходов 
с ремесла его шапочного,— читаємо в документі,— с не
достатком хватает ему для одного его пропитания и сна- 
бдения себе и жене нужным одеянием и обуванием» 19 

Планування міського двору ремісника не було склад
ним. Це залежало від кількості споруд. Часом в джере
лах можна зустріти згадку про те, що на подвір’ї стоїть 
сама хата. Були також інші варіанти планування, дещо 
складніші. Так, у Глухові згадується «...двор, в нем жи
вет кузнец Федор Октонский „з женою и з детьми, в том 
дворе строения: изба, против ее светелка малая, подле

1 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 279, арк. 67.
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светелки кузня, подле кузни анбар, на улице станок, что
лошадей куют» 1.

Скромна номенклатура будинків на подвір’ї міста до
сить відрізнялася від сільських дворів, що містили 5— 
6 хат, в яких жили родичі в суто патріархальному укла
ді життя. Такий уклад був незнайомий місту. Хіба що 
зустрічався на підварках в козацьких подвір’ях.

назва житлових Найменш вивченим питанням в істо- 
приміщень у XVIH ст. рії міст Лівобережжя XVIII ст. є 
(КЛІТЬ, ПОКОЇ, житло та житлові умови простих го-
світлиця, кімната) родян-ремісників і торговців. Воно
й зрозуміло. Адже дослідження цієї проблеми ускладне
не тим, що жодного будинку посполитого мешканця то
гочасного міста до наших днів не дійшло. Навіть яки
хось приблизних креслень не збереглося. Тьмяне світло 
проливають на це питання й рукописні плани-малюнки. 
По-перше, тому що їх дуже мало, по-друге, їх складали 
для військових потреб і зображенню житла не надава
ли великого значення. Житло вважалося лише тлом, на 
якому треба було чітко й ясно показати оборонні укріп
лення.

Отже, за таких умов майже єдиним надійним джере
лом залишаються описи міст з їх подвірними реєстрами. 
Для того щоб правильно прочитати рукописи XVIII ст., 
необхідно знати тогочасну термінологію, пов’язану з 
житлом. Наприклад, «кліть», «покої», «світлиця». Як 
твердить етнограф М. П. Приходько на підставі вивчення 
Румянцівського опису, терміни «ізба» і «хата» були си
нонімами. Вони вживалися у XVIII ст. паралельно. Знач
но змінив своє значення, порівнюючи 8 XVIII ст., термін 
«кімната».

1 Материалы для отечественной истории, издал Михаил Судиен- 
ко.— Киев, 1853, с. 15.
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Слово «кліть» означало об’єм, найчастіше зрубу, що 
лежав в основі будь-якої будівлі XVIII ст. Кліть лежала 
в основі не тільки житлових будинків, але й господарчих 
та виробничих будівель. Кліттю у XVIII ст. могли бути 
і хата, і комора, і клуня, а також шинок, млин, саж 
тощо. Це був той типовий елемент, який становив осно
ву основ міського будівництва. Кліті будувалися на 
Україні за давньоруськими традиціями з давніх-давен. 
Тоді під кліттю також розуміли універсальну будівель
ну одиницю: кліть — хата — комора — погріб — клуня. 
Отже, кліть була основою будівництва в період Київсь
кої Русі й залишалась такою у XVIII ст.

В друкованих джерелах кліть як житлоч часто підмі
няє слово «покій» (мається на увазі житлове приміщен
ня в найширшому розумінні цього слова). Реєстри міст 
лаконічно «фіксують» кількість таких покоїв, не розкри
ваючи, як правило, їх функціонального значення.

І тільки подекуди переписувачі, очевидно, за власною 
ініціативою (інструкція цього не передбачала), уточню
вали, називаючи житло заможної частини світличними 
покоями. Такими згадками рясніють, наприклад, архівні 
матеріали Чернігова, Ніжина, Переяслава. Світлиці зга
дуються в заможних мешканців Золотоноші тощо. Отже, 
заможна частина городян покої називала світлицями.

Що означає слово «світлиця»? За Б. Д. Грінченком, 
це «чиста кімната без кухонної печі» М. Драган зара
ховує до світлиць будь-яку хату зі скляними вікнами.

Цікаво, що в росіян та білорусів це слово також має 
одне й те саме значення.» Світлиця є ознакою заможно
сті господаря.

Кімнати також вважалися ознакою заможності. Так 
було і в XIX ст. Досить пригадати слова народної пісні

У вдовиці дві світлиці,
А третя кімната. 1

1 Грінченко Б. Д. Словарь української мови.— К-, 1908, с. 109.
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ЖИТЛОВІ УМОВИ 
ГОРОДЯН

Яку роль відігравала кімната в системі житлових 
приміщень? На це запитання прямої відповіді немає. 
Документальні дані локалізують розташування кімнати 
відносно світлиці й називають її як приміщення, що бу
ло «збоку», тобто вказується на підпорядкованість, дру
горядність, на певну локальність цього приміщення. 
Кімната могла служити спальнею, у міської верхівки — 
вітальнею, кабінетом. Значення терміна «кімната» роз
ходиться з сучасним розумінням цього слова, що озна
чає будь-яке відокремлене житлове приміщення, пере
важно відділене від кухні.

Отже, типовою одиницею виміру міського житла в 
письмових джерелах були покої.

Подвірні реєстри міст дають 
можливість з’ясувати важливе пи
тання, а саме: кількість приміщень 

або покоїв у городянина XVIII ст. Найзаможніша час
тина городян мала декілька покоїв, або світлиць. Прав
да, така частина становила лише 30% від загальної 
кількості ремісників і торговців в таких містах, на
приклад, як Переяслав. Побіжно зауважимо, що наяв
ність, допустимо, двох світлиць на подвір’ї ще не озна
чала зміни житлових умов господаря. Матримоніальні 
та родинні зв’язки були у XVIII ст. досить міцними, тому 
на одному подвір’ї часто жили рідні брати, сестри, ча
сом й двоюрідна рідня.

Така форма життя між рідними була особливо поши
реною на околицях міста. Іноді городяни ставили собі за 
мету уникнути податків, що бралися з двору, іноді ко
зацької служби.

Поширеним типом будівлі в заможних городян було 
житло, в якому дві світлиці розташовували разом, за 
типом світлиця — сіни — світлиця, під одним дахом. 
В описі одного заможного двору в Ніжині є така згад
ка: «Светлица с комнатою и через сени светлица ж на
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помостах»1. Також популярним для заможних городян 
було житло за типом покої — сіни — пекарня. Воно озна
чало певну диференціацію покоїв відокремленням кухні 
від житлових приміщень.

Житло ж рядових городян характеризується відсут
ністю будь-якої диференціації приміщень.

Дослідження цього питання на матеріалах Переясла
ва й Березня дало такі результати: майже 75% рядових 
городян-ремісників мали один покій (покої), одне примі
щення — кліть, або зруб, котре служило одночасно за 
житло й за кухню. Одні покої могли виходити просто 
на подвір’я в різних варіантах: без сіней, разом з сіньми, 
разом з сіньми та коморою. v

Найпростішим типом житла були просто покої, мож
ливо, з сіньми. Але сіни не фіксувалися в описах. 
Можна припустити, що типовим житлом була кліть, ха
та з сіньми або без сіней. Очевидно, поширеною була ха
та з сіньми. Згадки про такі будинки зустрічаємо в опи
сах Переяслава та Березня: «Изб жилых две з сеньми, 
а єдна изба з комнатою» 1 2.

Такий варіант однокамерної будівлі, що складається 
з камери й сіней, простежив М. Цапенко 3 в мурованій 
архітектурі Любеча, Чернігова, в арсеналі Галагана в 
Прилуках тощо.

Проте найпоширенішим варіантом міського житла, 
очевидно, був тип споруди двокамерної (кліть (покої) — 
сіни — комора), оскільки на подвір’ї поряд з покоями у 
більшості городян згадується й комора. Часто в описах 
подвір’їв її називають просто кліттю. Цей тип споруди, 
судячи з описів, був поширений у всіх містах Лівобе
режжя.

1 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 39, арк. 84.
2 Там же, кн. 279. арк 62.
3 Див.: Цапенко М. Архитектура Левобережной Украины XVII— 

XVIII веков.— М.: Изд-во литературы по строительству, 1967, с. 97.
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Архівні документи дають вичерпну картину про атмо
сферу задухи, що панувала в ремісничих будинках. Не 
важко збагнути обстановку, в якій жила, наприклад, 
сім’я ніжинського пекаря, що цілий день випікав білий 
хліб для продажу, бо іншого промислу, очевидно, він не 
мав. Не краще було і в будинку одинокої жінки, скажі
мо, з міста Березни, яка виготовляла «сальные свечи» 
для продажу. Можна собі уявити й жарінь у хатах го
родян, які володіли ремеслом «склярським». Темпера
турні перегріви не відповідали навіть елементарним нор
мам людського житла. В хатах кушнірів і шевців зав
жди стояло сперте повітря від випарів шкіри.

Маляри не мали також своїх окремих майстерень. 
Документи зафіксували, що якийсь іконописець з Берез
ни має покої, де, крім нього, мешкає вся сім’я та родичі 
дружини — всього 6 чоловік. Ці покої були одночасно і 
майстернею, і житлом.

Таким чином, з документальних відомостей вимальо
вується досить сумна картина міського житла.

Будинок ремісника був одночасно і майстернею, і 
торговою лавкою. Тут можна простежити зв’язок між 
житловими умовами та економікою, тобто певні соціаль
но-економічні процеси. Відповідно до розвитку продук
тивних сил того часу ремісничий процес і не вимагав 
спеціального приміщення. Отже, в тій самій хаті, де 
жили люди, ткали полотно, шили чоботи, робили смуш
кові шапки, пекли хліб, видували скло, приміряли сукні, 
готували прикраси із золота та срібла.

Таким чином, більшу частину дня ремісник проводив 
у приміщенні. За таких умов виключно велике значення 
мала не лише кількість покоїв, але і якість житла. І в  
першу чергу — освітлення хати, або «покоїв», як офіцій
но тоді іменувалося житлове приміщення. Аналіз доку
ментів дає можливість встановити певну залежність 
освітлення хати від заможності її власника.
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віконне скло Вікна вважалися своєрідним пас
портом тодішнього житла. Залежно 

від їх кількості приміщення поділялися на півтемні та 
світличні покої. Найтяжчим лихом рядового городянина 
чи ремісника була нестача природного освітлення в бу
динку. Особливо страждали від цього ремісники, які пра
цювали вдома. Літературні джерела свідчать, що вікно, 
крізь яке до житла мало потрапляти денне світло та 
свіже повітря і яке повинно було захищати людей від 
холоду й хуртовини взимку, в будинку міського трударя 
XVIII ст. зовсім не відповідало своєму призначенню. 
Дуже часто вікна мали надзвичайно малий розмір — 
часто завширшки не перевищували 5 см. Це був їх го
ловний недолік. Чималу роль відігравала і якість скла. 
Шибки вставляли з білого та простого — зеленого, іно
ді блакитного скла. Біле скло вважалося привілеєм за
можних городян. Великі вікна з білим склом іменували 
«красними». Як свідчить О. Шафонський, їх виробляли 
лише на кількох гутах Лівобережжя. Це був, очевид
но, прибутковий промисел, оскільки ним володіла пере
важно старшина. Наприклад, Розумовський та Дуніни- 
Борковські. Характеристика білого скла іноді подається 
з епітетом «врамлевское», можливо, за прізвищем влас
ника гути чи винахідника.

Найбільш популярним було просте, або зелене, скло. 
Про нього зустрічаються неодноразові згадки в літера
турі. Основний його недолік — погана прозорість. Воно 
заледве пропускало світло. В уже згадуваній праці Отто 
фон Гун називає такр скло «почти непрозрачным».

Шибки мали переважно круглу форму. Часто саме 
розмір скла диктував форму віконного прорізу, про що 
також згадує Отто фон Гун. І це цілком логічно, оскіль
ки якесь житло кожен, доклавши рук, міг сам зробити, 
а скло придбати дуже важко. Так що словам цього ман
дрівника можна довіряти, бо це були перші враження. 
А перші враження завжди найгостріші. А якщо взяти до
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уваги тогочасні звичаї прокладати дорогу крізь середину 
населеного пункту, то візуальні враження гостей можна 
вважати за об’єктивні.

Велику роль відігравали рами, або «оболони», для 
вікон. В документах шибки називалися «окончинами». 
Вони вправлялися в рами з дерева або ж з олова. Для 
рядового городянина типовою була рама з двома круг
лими за формою шибками. Рами могли бути глухими 
або відчинятися.

У заможних городян згадуються вікна з рамами і 
крючками на шурупах та завісах: «Вокон больших у во
лово оправных, и обикончин, на завісахь білого зеліза, 
чотирнадцять» К Отже, таке вікно могло відчинятися, а 
приміщення провітрюватися. То був, звичайно, комфорт, 
але тільки для вибраних. У світлицях заможних мешкан
ців такі віконні прорізи були оформлені дерев’яними 
відкосами й називалися вікнами «столярської роботи». 
В Росії вікна з відкосами мали назву «касащатих». Ча
сто згадуються в документах вікна з «отворами» або з 
«затворами» у простих ремісників. Можна припустити, 
що «затвори» й «отвори» означали або кватирки, або 
ставні.

Звичай влаштовувати грати або затуляти вікна дере
в’яними чи залізними ставнями здавна існував на Русі. 
Сліди гаків для грат ми зустрічаємо на вікнах Седнів- 
ської кам’яниці на Чернігівщині.

В більшості громадян рами були глухими, з «часты
ми переплетами», з зеленим склом у них або з шибками 
з двома круглими за формою скельцями.

Закономірно, що вікна з такою системою рам про
мерзали й покривалися шаром льоду (за такої скупче
ності людей у хаті пара, що нею було насичене повітря, 
осідала на вікні). Закрижанілі шибки зовсім не пропу

1 Б ы тов ая  м а л о р у сск а я  о б ст а н о в к а  в д о к у м е н т а х  X V I I—
X V I II  ст .—  К и ев ск ая  ст а р и н а , 1887, т. X IX , с. 339.
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скали світла. А під час відлиги струмки води стікали на 
долівку. В хаті ставало темно і похмуро.

Неважко собі уявити той вічний морок, напівтемря
ву, серед якої існували тогочасні люди. Треба, очевидно, 
вірити, що в таких хатах можна було якось існувати, 
виконувати певну роботу, але бути здоровими — ні. (За
уважимо побіжно, що в тодішньому місті людей, котрі 
мали 45 років, був невеликий процент).

Для ремісника чималу роль відігравало штучне освіт
лення, адже йому часто доводилось працювати поночі. 
Особливо довгими зимовими вечорами, коли рано смер
калося. Тоді й потрібне було світло. І його давав кага
нець (фітіль, що встромлювавсь у череп’я з олією). 
Заможніші оселі мали свічники, дерев’яні ліхтарі та 
металеві шандали (на зразок канделябрів), в яких го
ріли свічки.

Однак розмова про міське житло була б неповною, 
якби ми не спинилися на характеристиці підлоги, опален
ня й дахів над покоями городян. На жаль, документи 
не дуже щедро обдаровують нас відомостями такого ха
рактеру. І все-таки дещо збереглося.

п і д л о г а  Вона також залежала від матері
альних статків тодішніх городян й 

могла бути дерев’яною («на мостках»), цегляною або 
ніякою, тобто земляною, яку називали долівкою. Пере
важна більшість будинків ремісників і торговців міста 
мала «долівку». Російський мандрівник І. І. Георгі в ро
боті «Описание всех обитающих в российском государ
стве народов» твердить, що переважна більшість людей 
(особливо в безлісних районах) мала в своїх будин
ках долівку. Дерев’яна підлога вважалася великою роз
кішшю.

Легко собі уявити холод та сирість в тодішніх покоях 
(сирості сприяла також відсутність фундаментів у ха
тах).
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Характерно, що долівка була настільки звичайним 
явищем, що в документах вона не вказувалась, а дере
в’яні покриття згадувались обов’язково.

Так, у купчій 1758 р. якийсь заможний городянин з 
Ніжина записав про свої хороми таке: «...а через сени 
светлица на помостах» 1.

Отже, для світлиць заможних господарів дерев’яна 
підлога була обов’язковою. Якщо не дерев’яна, то бодай 
із цегли, але підлога.

опалення будинків Для більшості городян джерелом 
опалення була вариста піч з коми

ном. В архівних джерелах згадуються й «чорні» хати, в 
яких, очевидно, палили «по-чорному» — для убогих.

Для заможніших опалення світлиць розв’язувалося 
за допомогою груби. Поширеною системою опалення в 
XVIII ст. була комбінація каміну й печі. Система опа
лення в комбінації камін +  груба згадується в будинку 
гетьмана Д. Апостола в Глухові та в лизогубівській ка
м’яниці в Седневі.

Реставратор І. Іллєнко 1 2 простежує саме таку систему 
опалення в келіях Єлецького монастиря (Чернігів) та в 
Спасо-Преображенському монастирі (Новгород-Сівер- 
ський). Аналоги відшукано в архієрейському будинку в 
Суздалі, у Новодівичому монастирі в Москві, в будинках 
на території Рязанського Кремля. Отже, така система 
опалення була поширена і в Росії, і на Україні. Вона 
типова для заможного житла XVIII ст.

Зовні печі облицьовували кахлями, що їх ввозили 
з-за кордону, а також виробляли на місці. На біле тло 
наносився коричневий контур стилізованого рослинного

1 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 39, арк. 84.
2 Ильенко И Реконструкция изразцовых печей в кельях Елецко

го монастыря в Чернигове.— В кн. : Теория и практика реставраци
онных р а б о т а м , а Изд-во литературы по строительству, 1972,
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орнаменту, пофарбованого в 
зелений або жовтий кольори. 
Так виглядали чернігівські ка
хлі у XVIII ст. Популярними 
були також ічнянські кахлі.

СІНИ Сіни займали особ
ливе місце в житло

вих покоях XVIII ст. Офіційні 
реєстри їх не завжди вказують. 
Та люди в своїх купчих обов’яз
ково про них згадують. Роль 
сіней в житлі ХуіІІ ст. була 
винятковою. Вони чітко розді
ляли і разом з тим з’єднували 

Камін (панські покої), різні за функціями приміщен
ня — світлицю й комору або 

світлицю й кухню. Вони не давали так швидко вихолод
жуватися хаті. Першими «приймали» гостей, даючи їм 
можливість освоїтися. Через сіни весь навколишній про
стір заглядав до хати, тобто вони зв’язували зовнішній 
великий світ з внутрішнім, штучно створеним людиною, 
з простором хати, з домівкою.

Цікаво пише про сіни С. А. Таранушенко в праці 
«Старі хати Харкова», досліджуючи в 20-х роках нашого 
століття старе житло тодішньої столиці республіки.

Сіни могли бути холодними і теплими. Холодні най
частіше зустрічалися в будинках рядових городян. Оче
видно, з розрахунку на те, що комора часто грала роль 
складського приміщення, а тому холодні сіни тут були на 
своєму місці.

На подвір’ях' заможних городян і особливо міської 
верхівки функціонально роль сіней розширювалася — во
ни часто з’єднували парадний двір із задвірками, оскіль
ки мали двоє дверей. Від задвірків іноді до сіней при
будовували туалет. Частіше задні двері сіней виходили
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в сад, що оточував панський будинок. Теплі сіни з опа
ленням грали роль також передпокоїв. У цьому випадку 
вони перебирали на себе значення невеликої вітальні.

Зберігся опис сіней, що вели до їдальні в Глухівсько- 
му старшинському дворі. Там був невеликий камін, дві 
липові лави, зроблені вправною рукою столяра, четверо 
великих вікон, скло яких спочатку було вправлене в 
раму з олова, а тоді в дерев’яну; майстерно'виготовле
ні двері із спеціально зробленим замком доповнювали 
картину.

Отже, світлиця не мислилася без сіней. Великі пан
ські покої створювали лише тому чіткий ритм, що в 
основі його обов’язково мали бути сіни.

ДАХ Надійний дах над головою завжди
вважався першою і найголовнішою 

ознакою житла. Так було і у XVIII ст. Житлові покої 
ремісників і торговців вкривалися деревом. Очевидно, 
дерев’яне покриття вважалося традиційним.

Цікаво, що згадуваний нами арабський мандрівник 
XVII ст. Евлія Челебі в своїй праці «Книга путешествия» 
зазначав, що будинки в містах на Україні вкривалися 
дранкою. Про те, що «обывательские», тобто міські, да
хи були дерев’яними, знаходимо згадки і в інших літера
турних джерелах. Зокрема І. І. Георгі зафіксував, що 
будинки були покриті «дранью и... гонтом». «Дома в 
Киеве деревянные, покрыты гонтом»,— вторить йому 
І. А. Гільденштедт. Вигляд дахів на будинках XVIII ст. 
дійшов до нас в описах і малюнках. Можна припускати, 
що дахи були двосхилими за конструкцією. Для триман
ня стелі на зруб клали міцну й товсту балку, а зверху на 
неї накладали ряд поперечних тонших балок, на яких 
робили настил з дощок. Саме настил найчастіше масти
ли глиною й білили. Товста балка називалася сволоком.

З давніх часів на Україні існував звичай записува
ти їГа різьбленому сволоці час побудови будинку, ім’я
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господаря або любий для всієї родини якийсь текст. Іноді 
записували також важливу подію з життя сучасників. 
Такий сволок зберігся в будинку Єлецького монастиря 
в Чернігові. Як правило, вирізьблювали сволок із се
редини будинку в процесі життя в ньому.

Для покриття даху використовували різноманітний 
матеріал: шалівку, тертиці, драниці, гонт, солому, оче
рет, а часом звичайний дерн. Для міського житла ти
повими, звичайно, були дерев’яні покриття. Покрівля з 
драниць часто згадується в архівних джерелах, зокрема 
в тих, що стосуються Ніжина. В межах одного замож
ного подвір’я в Глухові можна було натрапити на тер- 
тичні, гонтові й драничні покриття. 4

Дахи будинків переважно мали один або навіть два 
заломи. На таке натрапляємо в будинках полковників 
Богданова в Городні та Полуботка в Чернігові.

Очевидно, це була своєрідна архітектурна система 
чи традиція, бо в будинку Богдана Хмельницького дах 
також мав двозаломну конструкцію. Пластику даху зба
гачували баштоподібні прикраси над ганками, а також 
приміщення на горищі, де так само влаштовувались 
світлиці.

Дахи відігравали велику роль в художньому оформ
ленні хором. Наприклад, відомий російський дослідник- 
етнограф І. Забєлін зауважував, що найбільша краса 
ізби для людей в старовину — це дах. І зрозуміло чому: 
високі паркани ховали будинок від ока перехожих, а да
хи виднілися над парканами дворів.

Слід зауважити, що дахи відігравали визначну роль 
у створенні міського ансамблю. Завершення монумен
тальних вертикалей церков і оборонних башт-укріплень 
та огорожі подвір’їв об’єднував один матеріал — дерево, 
в основі якого лежав свій модуль — гонт або драниця, 
що ними накривали дахи і з них часто робили огорожу.

Дахи будинків і хат на околицях міста (підварках) 
виділялися солом’яними стріхами. В місті з протипожеж
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них міркувань покривати дахи соломою заборонялося. 
На підварках більш заможні крили деревом, менш за
можні — соломою.

Але нерідко траплялося, коли хоромні будинки, роз
ташовані у передмісті, вкривалися соломою. В офіцій
ному канцелярському документі за 1748 р. зафіксовано 
таке: «Хотя кто из обывателей и состоятелен, по обыкно
вению, а не по недостаткам, кроют соломою» К Таким 
чином, незважаючи на те, що залежність між якістю по
крівлі й добробутом господаря ні в кого не викликає 
сумніву, але, звичайно, треба враховувати й традиції.

Напевне, більшість допоміжних споруд на подвір’ї, 
особливо на околицях міста, тобто на підварках, також 
вкривалося соломою, хоча серед документів трапляються 
згадки про те, що дахи навіть повіток були вкриті дра
ницями.

Свій побут ремісники намагалися естетично прикра
сити. В козацьких світлицях на стінах та на дверях 
можна було побачити зображення легендарного козака 
Мамая. Він сидить серед степу або під розложистим ду
бом, до якого прив’язаний кінь, і грає на кобзі. Таке зо
браження козака Мамая зафіксовано в Седневі в козаць
кій кам’яниці XVIII ст.

Популярним зображенням на стінах та на дверях 
була постать Самсона — сюжет з біблійних оповідань. 
Це зображення найчастіше зустрічаємо у міщан та в 
ремісників середнього достатку.

Не менш популярними були батальні сцени. Таку ком
позицію з кіньми, з козаками-вершниками можна було 
побачити ще в XIX ст. в передмісті Переяслава на две
рях хати. Очевидно, сцени в дусі батальйих народних 
традицій були надзвичайно популярними, бо збереглися 
ще в XIX ст. Адже в М. В. Гоголя в творі «Ніч перед 1

1 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 51, on. 1, од. зб. 300, арк. 2 (зв.).

119



різдвом» знаходимо такі рядки: «На дверях же везде 
были козаки на лошадях с трубкой в зубах».

Інтер’єр житла також намагалися прикрасити різь
бленим сволоком, як уже говорилося, та розписами печі. 
Про це зустрічаються згадки і в творах Григорія Квіт- 
ки-Основ’яненка, і Тараса Шевченка.

Що ж являв собою інтер’єр житла ремісника? Напри
клад, житло київських ремісників Подолу? З описів до
відуємося, що столи вони покривали «цератью». У за
можних на ліжках лежала гора подушок (до 16 штук) 
та вишиті простирадла чи набійчаті ковдри... У менш за
можних ліжка не було, а постіль з меншою кількістю 
подушок лежала на полу й покривалася ряДном.

У кутку висіли ікони, на дерев’яних дошках, іноді у 
срібних або мідних оправах, над ними — рушники, виши
ті заполоччю, перед іконами — лампада кришталева або 
мідний ліхтарик. Ще було й дзеркало на стінці. У кімна
ті, а іноді в коморі стояли скрині, оковані залізом,' де 
переховувався найкращий одяг і посуд.

Заможні міщани мали для одягу мальовану дерев’яну 
тару. На столі стояли ліхтарі. Заможні міщани мали бу
динок із світлицею з сіньми та кухнею, як у панів.

Хата будувалася з круглого смолового дерева, накри
валася гонтом, ділилася сіньми на дві частини. З одного 
боку — кімната з кахльовою грубкою, а з другого — кух
ня, де була піч з білих кахель. В кімнаті — 3 вікна з 
білого скла, що могли відчинятися, віконниці й двері 
були на залізних крючках та із залізними засувами. 
Менш заможні мали вікна з зеленого скла. Про це е 
неодноразові згадки і в художній літературі.

житлові умови Підсусідки становили численну ар-
п і д с у с і д к і в  мію ремісничого населення й були

дуже поширеною категорією людей 
у місті. «К сему роду жителей,— засвідчує Опанас 
Шафонський,— принадлежали такие, которые, не имея
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своей земли и своего двора, по-прежнему обыкновению 
от одного владельца к другому переходили и, проживая 
в особом его дворе, за то некоторое в работе оказывали 
послушание» 1.

Підсусідки несли в собі живі ознаки розкладу фео
дального суспільства. Сюди належали вихідці з най
різноманітніших соціальних верств: селяни, викинуті із 
своїх насиджених місць важкими умовами життя; мі
щани та козаки, які кидали, аби уникнути «дворової 
повинності» (від кожного двору збирали податки), свої 
оселі та йшли в підсусідки.

Популярною формою поступового закріпачення під- 
сусідків було поселення їх заможними городянами на 
скуплених землях. Спочатку заможні здобули право на 
їх труд з наміром пізніше записати у піддані 1 2.

Протягом XVIII ст. кількість підсусідків незвичайно 
швидко збільшувалась по містах Лівобережжя. Досить 
навести такий факт. Кількість підсусідків у Прилуках 
за даними перепису з 1740 по 1753 р. збільшилась май
же у 10 разів: 1740 р. було 63 підсусідські хати, а 
в 1753 р. їх стало 595. Кількість підсусідських дворів 
у Березні дорівнювала 25% від загальної кількості на
селення. У великих полкових містах їх кількість часто 
й перевищувала кількість ремісників, що мали власний 
двір і будинок.

Як правило, «приналежностей» до двору у підсусід
ків не було. Типовим у цьому відношенні є становище 
підсусідків бунчукового товариша Лукашевича (золо
тарів, кравців, ковалів і склярів). Про них усіх зазна
чалося, що «...оные подсуседки хлеба в год не сеют, а 
питаются с означенного ремесла» 3.

1 Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое
описание — Киев 1851, с. 85.

2 Див.: Лазаревский А. А. Описание старой Малороссии. Полк 
Прилуцкий.— Киев, 1902, с. 103.

3 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 278, црк. 72.
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Типовим житлом для підсусідків була «людська ха
та» на жилому дворі або куток у ній. Документи, на
приклад, зафіксували, що якісь швець та кушнір з Ко
нотопа проживали на окремих подвір’ях, але в «люд
ських хатах».

В одній хаті з шинкарем у Переяславі жила сім’я 
з двома дітьми підсусідка-лимаря. В цьому ж місті 
сім’я кушніра з чотирьох осіб (в тому числі двоє дітей) 
жила в підсусідках у ремісника, який також кушніру
вав. І таких прикладів безліч. Досить сказати, що в 
Переяславі ЗО ремісників і торговців тримали у себе 
в одній хаті підсусідків. ч

Не важко собі уявити складність морального й фі
зичного стану підсусідка в одній хаті з хазяїном. Весь 
тягар складних умов проживання двох сімей в одному 
приміщенні, звичайно, лягав на плечі підсусідків. Для 
них місцем для спання була лава або холодна долівка, 
на яку (в кращому разі) слали на ніч солому або 
просто рядно (такий спосіб, зафіксований земською 
статистикою, існував довший час в українських насе
лених пунктах).

В таких умовах проживання боротьба за побутові ви
годи точилася на рівні оволодіння кутками в приміщен
ні. Відомо, що в хатах без фундаментів сухий куток 
був розкішшю.

Значна частина підсусідків мешкала на нежилих 
подвір’ях (торговельних, промислових, цехових), де 
жодних умов не було, j Чи мали підсусідки якісь права, 
мешкаючи на таких Спеціалізованих подвір’ях? Жод
них, окрім відробітку. Отже, те саме, що й проживання 
на жилих дворах, хіба що контрасти були ще разючіши
ми, яскравіше виступала та диференціація, що існувала 
на жилих подвір’ях.

Тут можна простежити, як з розкладом феодальних 
відносин і зародженням капіталізму вже народжувалися 
його проблеми.

122



Отже, основним типом житла для підсусідка зали
шається «людська хата». Точний перелік номенклатури 
приміщень на подвір’ї не дає уявлення про житлову 
ситуацію, якщо ми не врахуємо «демографію» заселен
ня таких хат, що була дуже великою. Якщо врахувати, 
що приміщення цілковито не пристосоване до життя, то 
це вже справжня біда. Хіба можна щось говорити про 
найелементарніші умови життя 13 чоловік у клуні знач
кового товариша в Березні? Чи існувала якась міра, 
що нею можна було б визначити ступінь бідування цих 
людей? Чотири сім’ї живуть в одній клуні, без вікон, 
без $ечі, як і годиться для подібного типу споруд.

Як бачимо, у місті XVIII ст. існував ще один ці
кавий тип житла — клуня.

ЖИТЛОВІ УМОВИ
НАЙМАНИХ
РОБІТНИКІВ

Житлові умови цього прошарку на
селення в українських містах Ліво
бережжя у XVIII ст. були близьки
ми до зубожілих підсусідків.

Частина найманих робітників жила у своїх хатах. 
Ця категорія людей харчувалася із «зажону серпом» 
і перебивалася з «чорної» роботи. їх житлові умови — 
це наслідок розорення власного господарства (досвіду 
ремісничої справи в них ще не було).

Велику частину найманого населення становили ро
бітники, що обслуговували господарство і двір міської 
верхівки, до якої входила переважно козацька старши
на. В таких господарствах роботи вистачало. Потрібно 
було виорати й засіяти поле господаря, пізніше зібрати 
врожай, прочистити ліс, відділивши той, що йшов на 
продаж, від того, що лишався для домашніх потреб. 
Чимало часу й сил забирали сади та городи. А ще ж 
і виробничі подвір’я господаря. Робочі руки були по
трібні на винницях та на гуменних дворах, у шинках. Та 
й дім, покої теж вимагали догляду*
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Житлові умови таких робітників були дуже тяжки
ми: в одній людській кліті жило водночас до 15 чоло
вік. Соціальні контрасти виступають тут з найбільшою 
гостротою. Наприклад, полковий хорунжий у Переяс
лаві жив у шести покоях, а шість його робітників 
(в тому числі хлопчик п’яти років) — в одній кліті. 
10 робітників полкового сотника цього ж міста жило 
в двох покоях, а він сам — у трьох. Аналогічна ситуація 
була і в переяславського вахмістра: він мав вісім поко
їв, а його 20 робітників жили в шести людських хатах. 
Сосницький священик мав п’ять світлиць, а в темній 
людській жили три дівчинки-робітниці. Доч речі, одна 
мала всього лише шість років — так записано в доку
ментах. Чотири сім’ї найманців сотенного хорунжого в 
Сосниці жили в одній «людській хаті». В бунчукового 
товариша в цьому ж місті в «людській хаті» жило 
8 наймитів (в тому числі й діти). А в значкового това
риша — також у Сосниці — в такій же людській хаті 
жило 12 робітників. Особливо важкими були умови 
життя наймитів на виробничих подвір’ях — цегельнях, 
шкіряних дворах тощо. На шкіряних дворах вичиняли
ся шкіри з сировини. Тут день і ніч стояв сморід, пра
цювала піч. Умови життя були нестерпними.

Часто місцем проживання найманих робітників ста
вали курні хати. Вони, крім того, були й місцем випі
кання хліба, тобто пекарнями. «Жилых покоев моих,— 
пише один з представників тодішньої еліти,— светлица 
старая с комнатою... против той светлицы через сени 
изба черная для варенья, кушания и печения хлеба, 
в которой и мои наемные люди проживают, с ледником 
до нее пригороженной» 1. ,

У таких хатах були різкі температурні перепади. 
Якщо в них варилося та пеклося, то вони сильно пере
грівалися. А після цих процесів швидко охолоджували

1 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 1, арк. 33,
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ся. Надмірне охолодження пов’язане з наявністю побли
зу льодовні.

Сумним був і чисто особистий бік життя наймани' 
робітників. Найнявшись, вони мріяли заробити грошей 
і повернутися до своєї рідної оселі й одружитися. Але 
біда так їх обсідала з кожним роком, що вони часто 
залишалися одинокими на все життя.

Майже кожен третій ремісник мав собі одного, двох, 
а то й трьох учнів-робітників, які працювали «без опла 
ты, за одно только обучение». Окремі житлові примі
щення, хай і «людські», були розкішшю для них. В од
них покоях найчастіше жили господарі та їх учні, часто 
5—8 чоловік в одному приміщенні. Документи зафіксу
вали, що якийсь швець у Переяславі, живучи у Верх
ньому місті, в першому провулку праворуч, окрім дру
жини та двох дітей, мав трьох дорослих робітників 
(найманих) та двох тринадцятилітніх хлопців із міщан, 
які навчалися шевського ремесла без оплати. Всі вони 
разом жили в одному приміщенні.

Подібна ситуація була і в іншого шевця, вже навіть 
козака за походженням. В одних тільки покоях жи
ла його чимала сім’я та два робітники «для изобуче- 
ния ремесла шевского».

ЖИТЛОВІ УМОВИ
ш к о л я р і в ,
СТУДЕНТІВ, СИРІТ 
ТА НЕМІЧНИХ СТАРИХ 
ЛЮДЕЙ

Шкільне приміщення у XVIII ст. 
являло собою переважно рублену 
хату. Проте часто можна було 
натрапити на школу в «людській 
хаті».

Рублені школи, очевидно, були привілеєм більших 
центрів. Так, у Чернігові згадується 8 дерев’яних шкіл 
при церквах.

У Березні на території торгово-ремісничого центру 
згадується 5 шкіл (також при церквах). Кожна з них 
містилася в рубленій хаті — покоях. В людських хатах 
існували школи при церквах у Переяславі,
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Цікаво, що навчальний процес тоді не відділявся 
від побуту, а співіснував з ним. Так, при вже згадува
ній Воскресенській церкві в Переяславі жив дяк і учні, 
яких він навчав грамоти: «Оная школа стоит на месте 
с давних годов церкви Воскресенской Переяславу при
надлежащей... Дяк при той церкви в должности дяков- 
ской находится первый год и получает от той церкви 
в год по 5 рублей. Ученики при нем жительствуют» 1.

У шкільній хаті в Сосниці, крім учнів, мешкав дяк, 
його дружина і п’ятеро дітей. Іноді в таких шкільних 
хатах мешкали й інші духовні особи. Таким чином, 
тодішні школи — це фактично куток у рубленій або 
«людській хаті». v

Цікаво, що школярі були різного віку. Так, в одній 
із шкіл у Переяславі навчалися учні, що мали кожний 
39, 32, 25, 28 і 16 років.

Нелегкими були житлові умови й студентів україн
ських колегіумів. «Лучшие ученики или студенты, окон
чившие четвертый и продолжая пятый и последний 
класс, обыкновенно определяются от ректора к доста
точнейшим ученикам в надзиратели, или так именуемые 
инспекторы, с которыми они на одной у городских обы
вателей нанятой живут квартире,— говорить О. Шафон- 
ський про студентів Чернігівського колегіуму.— И от 
них, при самой малой денежной плате, стол имеют, а за 
то над ними надзирают и то, чему в классе обучают, им 
повторяют. Прочие бедные студенты живут в особом 
к школам принадлежащем доме, который бурса назы
вается, где от архиерея давались дрова, в неделю не
сколько раз хлеб печеный и на кашу крупа; однак сия 
дача столь мала, что если бы не было народного по
даяния, то бы они с голода и холода помирать должны. 
Когда после полудня из классов учащихся по своим 
квартирам распустят, го обыкновенно студенты, жив-

1 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 278, арк. 138.
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шиє в бурсе, или бурсаки, к сожалению и общему сты
ду, ходят по всему городу, под окошками духовные 
песни поют и за то от жителей денежное и съестное 
подаяние получают. Собрав сию милостыню, спешат 
в бурсу, чтобы выучить заданные в классах уроки и 
к другому дню себя приготовить. Некоторые жители, 
сверх сего дневного подання, снабдевают их одея
нием» К

Значна частина городян взагалі не мала власного 
притулку. Суспільство XVIII ст. не мало звички кло 
потатися про утримання вдів, сиріт, а також старих та 
хворих людей. Без засобів існування й житла залиша
лись іноді бідні козаки, що були тяжко поранені під час 
військових подій, кобзарі.

Рання смерть ремісників-батькїв призводила до ро
зорення родин. Вмирали виснажені тяжкою працею та 
нестерпними житловими умовами господарі-годувальни- 
ки родин, а «жены их, оставшись с малолетними деть
ми, не могут содержать художества, о которых мужа их 
единственно снабдевались, и содержать домов своих не 
могут» 1 2. Удовам та сиротам нічого більше не залиша
лось, як поповнити лави міського плебсу. Дехто з них — 
це ще вважалося щастям — ішов у наймані робітники, 
в тому числі й діти. В тодішніх містах широко користа- 
лися з дитячої праці. Особливо важкою була доля 
сиріт. Більшість з них ставала поводирями. Навіть 
існувала така професія у ті часи Вона знайшла своє 
відтворення й у художній літературі. І не лише у 
XVIII ст., а й значно пізніше. Яскравий приклад зо
браження образу поводиря в літературі подає Т. Г. Шев
ченко в поемі «Катерина».

1 Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое 
описание.— Киев, 1851, с. 283.

2 ЦДІА УРСР у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 148, арк. 8—9.
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Окремі діти-сироти потрапляли в учні до ремісників 
і таким шляхом виходили «в люди». Та, не маючи сво
го житла, вони все життя в підсусідках мучилися (Лу- 
к’ян Залізняк із Лубен, Химка із Ніжина).

Дуже часто дітей-сиріт обдурювали так звані «сердо- 
больні» люди. Вони забирали їх до себе нібито (після 
смерті батька) з любові, з християнського милосердя, 
а насправді з метою мати з них користь. Згодом діти 
ставали дармовою робочою силою в таких родинах. 
І це була дуже дешева робоча сила Як правило, підліт
ки, не говорячи вже про сиріт, працювали без платні — 
за харчування. До речі, учні ремісників фактично були 
також наймитами, бо мусили допомагати хазяїну 
в господарстві, а ремеслу навчались між4 ділом. Долю 
Ваньки Жукова, так зворушливо описану в свій час 
А. П. Цеховим, пройшли тисячі дітлахів з України. 
Слід, сказати, що використання дитячої праці було не 
поодиноким, а типовим явищем у тодішніх містах.

Немічні й старі жили з «дарів» простягнутої руки, 
тобто існували на «мирское подаяніє», як зазначалося 
в документах. Інколи ці люди утримувались за рахунок 
цехів. Хоча такий хліб був дуже гірким, проте сам 
факт вважався (і так воно було) набагато гуманнішим, 
ніж подаяния від приватних заможних осіб. Все-таки то 
була турбота, пам’ять молодших про старих і неміч
них.

Усі такі люди мешкали в так званих шпиталях при 
церквах. Вони могли стояти на деякій відстані від них, 
наприклад, через дорогу від церковного подвір’я, як це 
було при одній із церков в Березні.

Шпиталі за системою планування являли собою ши
роко відомий в літературі класичний тип українського 
житла на дві половини. Шпиталь XVIII ст. в Острі, за 
свідченням сучасників, мав дві хати через сіни, в яких 
доживало свій вік 12 чоловік. Здебільшого шпиталі 
робили з дерева, а часто ними ставали й «людські ха
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ти», тобто це були звичайні мазанки («мазки») з хмиз
няку. Будівельний матеріал для шпиталів давали цехи 
та козацька громада. Задокументовано, що 1725 р. 
якийсь ремісничий цех віддав свій хмизняк на «исправ
ление школы и шпиталя».

Старці іноді влаштовували своє братство, в яке вхо
дили всі шпиталі міста. Братство мало свій дім, своє 
невеличке майно. Таке було, наприклад, в Березні. 
Харчі для старців збирали мешканці міст. Якщо ж 
харчів не було, тоді старці ходили по хатах з про
стягненою рукою. Існував ще й такий звичай: після 
поминального обіду всі недоїдки віддавали до шпи
талю.

В кінці XVIII ст. шпиталі перейшли на утримання 
міст. Умови життя знедолених не поліпшились. Доку
менти кінця XVIII ст. засвідчили, що старці були зму
шені частіше просити милостиню.

Слід зауважити, що звичай влаштовувати шпита
лі для старих і немічних існував за часів Київської 
Русі.

Яким було подвір’я шпиталю? Наприклад, в Березні 
при Благовіщенській церкві на невеличкому подвір’ї 
стояла обшарпана хата. Біля неї — клаптик городу. 
На дворі,— як засвідчували старожили,— завжди бігало 
три курки, а іноді й порося. Все це майно було влас
ністю шпиталю, на стіні якого висіла ікона. Шпиталь но
сив назву Бородавчанського, оскільки він стояв на землі 
якоїсь Бородавкіної, можливо, що й на її кошти був збу
дований.

Мешканці цього шпиталю — старенькі дідусі та ба
бусі ні від кого постійної допомоги не отримували, а 
існували за рахунок власного, «заробітку», тобто милос
тині: ті, що ще могли рухатися, щоденно ходили по міс
ту з простягненою рукою, а немічні виходили на вули
цю, сідали на призьбі під шпиталем і просили у пере
хожих.
9  1496 129



ЖИТЛОВІ УМОВИ У  x v n !  с т - Глухів Відвідав мос-
МІСЬКОЇ в е р х ів к и  ковськии паломник Леонтш (Лук я-

нов). Як уже згадувалося, будівлі 
міста вразили його своїм виглядом. «Строение преузо- 
рочное, светлицы хорошия, палаты в нем полковника 
Стародубского Миклашевского — зело хороши». Ці спо
руди настільки сподобалися Леонтію, що він не втри
мався від такого зауваження: «Очень зело лихоманы, 
хохлы затейливы к хоромному строению» 1.

Таку оцінку Леонтієм міських будівель XVIII ст. на 
Україні більшість дослідників сприймала дещо скеп
тично. Так, автор статті, що була надрукована в «Киев
ской старине» за 1898 р., пише: «Не превознес ли Лу
кьянов выше меры «затейливость» хохлов к хоромному 
строению? Это были те же хаты, которые мы и тепер 
встречаем в Малороссии у богатых селян» 1 2.

Це твердження не відповідає історичній правді. Ре
тельне вивчення архівних матеріалів веде до інших вис
новків: старшинське житло відрізнялося від простих, 
рядових людей (городян і селян) не тільки розміром та 
оздобами (хоч це теж важливо). Воно різнилося пла
нуванням двору та саме житла, загальною композицією 
ансамблю будівель на дворі, номенклатурою споруд 
і кількістю покоїв тощо.

Заможний міський житловий двір на відміну від 
скромної ізби, або будинку на подвір’ї рядового горо
дянина, являв собою хороми. В ньому стояло чимало 
споруд, що мали різне функціональне призначення: 
власне житло (для прийому гостей, відпочинку й сну) 
й допоміжні приміщення, зокрема для приготування 
їжі, для збереження продуктів, а також для збереження 
скарбів і майна.

1 Отрывки из путевых заметок старца Леонтия.— Чернцговский 
листок, 1862, № 4, с. 31.

2 Александрович М. Н. Гетманские дома в Глухове.— Киевская 
старина, 1898, X, с. 160.
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В комплексі сам двір з певною кількістю споруд 
вже своїм розмахом та масштабом справляв велике 
враження.

Основною спорудою на заможному житловому дворі, 
закономірно, було власне житло. Одиницею його виміру 
вважалися покої.

На відміну від рядових городян, у яких були одні 
покої, що служили для всіх потреб (про це йшлося 
вище), заможні люди міста мали в своєму особистому 
користуванні чимало покоїв. Траплялося, що в декого 
було їх дванадцять. Наприклад, бунчуковий товариш 
в Чернігові мав 6 покоїв, полковий сотйик у Ніжи
ні 3 покої, бунчуковий товариш в Городні 5 покоїв,

Заможні городяни. (Малюнки X V П і ст
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полковий канцелярист — 4, полковник Ніжинського пол
ку— 12 покоїв. Заможно жило й духовенство: вікарій 
Святоуспенської церкви в Ніжині мав 4 покої, а прото
піп Хрестовоздвиженської церкви — 3. Таких прикладів 
можна навести безліч.

До старшини й духовенства приєднувались знатні 
різночинці та армійські офіцери. Так, підкоморний Дон
ського повіту мав будинок, в якому було 6 жилих по
коїв.

Усі світлиці-покої за своїм призначенням у побуті 
чітко розмежовувалися. Припускають, що міське укра
їнське житло привілейованої частини населення в цьому 
відношенні цілком витримане в давньоруських тради
ціях, що їх ретельно на рубежі нашого століття до
сліджував І. Забєлін. Він вважав, що житло заможної 
людини відрізнялось від житла простого (сільського 
або міського) тільки тим, «что каждой статьи его бы
тового обихода отделялся не угол в избе, а ставилась 
особая клеть или особая связь клетей, смотря по широ
те потребностей» К

Кожна група покоїв була міцно пов’язана з побу
том та звичаями людей.

їд а л ь н я  Функціонально світлиці поділялися
на їдальню, спальню, кабінет та 

вітальню. Такий розподіл приміщень відповідав способу 
життя господарів. Він підкреслював, що тут живуть 
заможні люди, які мають досить вільного від роботи 
часу та великі матеріальні достатки.

У XVIII ст. до побуту обов’язково входили такі 
елементи світського життя, як відвідини сусіда, прияте
ля, знайомого, супроводжувані сніданками, проханими 
обідами й вечерями. Культ гостювання в заможних ро- 1

1 Забелин И. Черты самобытности в древнерусском зодчестве.— 
М., 1900, с. 44.
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динах міста набирав великого розмаху. Це були прийо
ми, котрі влаштовував «світ» міста. Масштаби й харак
тер цих зустрічей були різними. Дружні зустрічі, гра 
в карти, зустріч господаря з чоловічим товариством, 
прийом панів тощо.

Для таких зустрічей коло людей чітко окреслювало
ся. Це була козацька верхівка, іноді міське представ
ництво в образі бургомістра, вище духовенство, офіцери 
російської армії, що входили до гарнізону міських 
фортець. «Сегодня рано,— писав Яків Маркович в своє
му щоденнику в один із травневих днів 1727 р.,— 
был у генерал-майора Веломинова, а оттоль в церкви 
св. Анастасии и в дому кушалем. По обеде играл в карты 
с Левинцем, Вилковичем и Покорским, при выигра- 
шу» *.

Так проходив не один з буднів у житті заможного 
городянина. Те саме засвідчив нам щоденник Миколи 
Ханенка. Здається, не було жодного дня, щоб Ханенко 
не їздив до когось на обід чи хтось не обідав у нього. 
«Был рано у майора драгунского полка Михаила Пет
ровича Пущина,— пише Микола Ханенко в своєму що
деннику за 1733 р.,— а потом у полковника нашего; 
а после же, по обеде, обедали у полковника нашего 
обще с майором. У меня ж к вечеру были паны Иван 
Миклашевский, Скорупа, Ширай, Марко Маркович, 
Горленко и пр.» 1 2.

Обмін візитами відбувався також між людьми 
«свого кола», що жили в інших містах-України та Росії. 
Наприклад, відвідуючи Москву, Ханенко гостював у 
князя Трубецького, Голицина, а також «были во двор
це у ручки государыни».

1 Дневник генерального подскарбия Якова Марковича (1717— 
1767).— Киев, 1895, с. 141.

2 Дневник генерального хорунжего Николая Ханенко (1727— 
1753).— Киев, 1887, с. 103.
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Різноманітні за характе
ром (офіційні, дружні, з на
годи урочистих подій тощо) 
прийоми влаштовувалися 
майже щодня.

У зв’язку з цим в геть
манських покоях було кіль
ка їдалень. Так, на подвір’ї 
гетьмана Д. Апостола вГлу- 
хові за одну їдальню пра
вила світлиця, що приляга
ла до військової канцеля
рії й була розрахована на 
офіційні зустріті з стар
шиною або на великі при
йоми.

Безумовно, що хрещата 
Кахля (панські покої). світлиця також відігравала

роль їдальні, але для мен
шої кількості осіб. Вона мала дещо інтимніший вигляд. 
Третім приміщенням, що виконувало ті самі функції, 
була кам’яниця.

Трапеза розглядалася як урочиста подія. Тому ін
тер’єр їдальні мав відповідне оформлення. Він створю
вав піднесений настрій.

Так, стіни їдальні в покоях Д. Апостола, що приля
гала до військової канцелярії, були оббиті блакитним 
сукном. Своєрідна урочистість події підкреслювалася 
сюжетами ікон, що висіли по кутках: розп’яття й три 
образи євангелістів. Такі ікони мали дидактичний, по
вчальний підтекст. їдальню заливало світло крізь 6 ве
ликих вікон. Очевидно, вікна відчинялися, оскільки 
стулки були на завісах. Картину доповнювали двері 
тонкої столярної роботи з фільонками і з внутрішнім 
замком. Підлога їдальні викладена цеглою.
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Інтер’єр прикрашала груба, 
обкладена квітчастими кахля
ми. В світлиці стояв довгий 
стіл. На ньому — золоті та 
срібні кубки, тарелі. Жіно
цтво — в яскравому парчевому 
вбранні, затканому срібною та 
золотою нитками. Такі сукні 
прикрашалися й низками пер
лин — оздоба жіноцтва знатно
го роду. Чоловіки — в різноко
льорових кунтушах.

Все це дуже пасувало до 
інтер’єру, що базувався на по
єднанні синього, червоного та 
білого кольорів.

Збереглися відомості, що 
стіни світлиць для трапез при
крашалися також мальовани
ми шпалерами, спеціально для 
цього замовленими. В уже зга
дуваному щоденнику Ханенка 
повідомляється про контракт, 
укладений господарем з маля
ром, якому останній мав зро
бити «до избы столовой шпа
леры».

В кам’яниці панувала та- Стілець. 
ка ж святкова та урочиста ат
мосфера. Намальована на дошці ікона богоматері вмон
тована була в круглий кіот, спеціально для цього зроб
лений. Зелена кахляна піч контрастувала з червоною 
підлогою. Різнобарвні (зі смаком) візерунки оздоблюва
ли тонкої столярної роботи двері. Вікна відчинялися, ба 
мали завіси та крючки. Вони прикрашалися «уторами» — 
майстерною сніцерською роботою.
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На великі прийоми була розрахована їдальня на 
подвір’ї чернігівського полковника. Такі будинки-кам’я- 
ниці іменувалися в документах палатами. В Росії їх 
називали «храминами».

Планування таких прийомних покоїв було складним. 
За описами можна відновити розташування покоїв 
в Чернігові. У кам’яниці їх було 5, розташованих анфі
ладою. Увійшовши до сіней, через гарні двері, що були 
в стінах ліворуч і праворуч, можна потрапити до най
більших двох палат — першої та п’ятої, котрі призна
чалися для урочистих і великих прийомів.

Друга, третя і четверта палати, менші за розміром, 
очевидно, мали відігравати свого роду роль кімнат для 
туалету та приватних бесід. Вони не розраховані на 
велику аудиторію.

Це підкреслюється характером оформлення інтер’є
ру. Якщо в першій та п’ятій кімнатах стояли великі 
столи, вкриті строкатими килимами, стільці, оббиті 
червоним сукном та шкірою, то тут цього не було.

Особлива урочистість п’ятої палати підкреслювалась 
великими й гарними іконами в рамах, килимом на стіні, 
червоною завісою на дверях.

ВІТАЛЬНЯ 1 КАБІНЕТ ПрвДМеТНИЙ СВІТ рЄЧЄЙ ЗДЗТНИЙ ПО-
го спо даря  вернути нам звички, уподобання

людей, які жили багато років тому. 
Так, на полковницькому подвір’ї в Чернігові можна по
бачити дві дерев’яні світлиці, які служили за вітальню. 
Годинники, круглі стінні дзеркала в позолочених ра
мах, столи з шухлядами, різьблені шафи, на стінах 
вишиті шовком картини в рамах, невеликі за розміром 
образи. Все це надавало світлиці затишку, позбавляло 
її урочистої атмосфери їдальні. Одна з полковницьких 
світлиць швидше нагадувала кабінет господаря, ніж 
кімнату, розраховану на відпочинок. Тут господар, на
певне, упорядковував важливі справи. Тут велися діло
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ві розмови. Крім п’яти ікон, писаних на полотні й на 
дошках, висіла ще одна, невелика, визолочена ікона, 
обкладена сріблом. Навіть у самому прийомі оформ
лення ікони відчувається певна камерність. На стінах 
висіли також портрети знаменитостей того часу. Окремо 
висів портрет цариці.

Здається, що на стінах не залишилося порожнього 
місця — адже 8 килимів теж вимагали простору. До 
речі, вони разом з лавами, оббитими голубим сукном, 
і трьома стільцями з червоними сидіннями довершували 
кольорове рішення приміщення. Крім цього, на стіні 
висіла стінна люстра в золоченій рамі та портрет самого 
полковника. Очевидно, саме входив у моду звичай 
XVIII ст.— сімейні картинні галереї.

Слід сказати, що вітальні в заможних господарів 
були й своєрідними музичними салонами, оскільки опи
си таких покоїв зафіксували клавікорди та органи.

світлиця господині Матеріалів, що вказували б на 
існування жіночої половини в бага

тих міських хоромах, дуже мало. Проте в документах 
зустрічаються згадки, наприклад, про світлицю, що на
лежала дружині гетьмана Скоропадського. Така світ
лиця мала всі переваги перед іншими своєю доброт
ністю: підлога з цегли, «...шесть окошок красных боль
ших с окончины скла большого врамловского» 1. Вікна 
зачинялися,'оскільки були «на завесах железных с шу
рупами». Отже, вікна були «столярської роботи», як 
говорили в ті часи.

Такою ж майстерною роботою відзначалися й две
рі, зроблені з дуба. Серед меблів згадується шафа з 
висувним столом. Ефектно виглядала кахляна груба. 
Кахлі були прикрашені різнокольоровими квітами.

1 Г ет м а н ск и е  д о м а  в Г л у х о в е .—  К и ев ск а я  ст а р и н а , 1898, т. LX,
с. 163.
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сп а л ьн я  До спальн* полковницьких палат у
м. Чернігові можна було потрапити 

з невеликих передпокоїв. Тут був і стінний годинник, що 
притишеним тіканням настроював людину на мирний 
лад, і поставець, в якому зберігалися білизна та посуд. 
Тут висіли на стінах килими та ікони.

У спальні було ліжко з трьома подушками, червона 
ковдра, опушена голубою камкою, а над ліжком пор
трет господаря. Стіл у спальні одночасно виконував, 
напевне, і роль секретера. В ньому були три шух
ляди.

Кіот нагадував невеликий іконостас — було вмонто
вано 5 ікон в золотих окладах. Біля ікон — лампади. 
А на стіні кипарисовий хрест. На вікнах — штори. Зга
дуються також 3 стільці з червоним сукном і 2 настін
них дзеркала. В спальні та передпокоях нараховувало
ся ЗО ікон. Таке враження, що майстерним живописом 
були начинені покої старшини. І мимоволі спливають 
слова Павла Алеппського про талановитість козацьких 
живописців.

Гадаємо, що палати, наприклад, козацького полков
ника Миклашевського не поступалися перед іншими. 
Відомо, що він був таким багатим, що збудував церкву 
на свої кошти у Видубецькому монастирі в Києві. 
Отже, можна зрозуміти й повірити в захоплення старця 
Леонтія всім тим багатством, що він його бачив на 
Україні. Світлиці заможних людей аж ніяк не нагаду
вали житло звичайних городян та простих селян, чиїми 
руками для полковничий покоїв ткалися килими, малю
валися портрети, оббивалися меблі дорогим сукном, 
вирізувалися прекрасні рами для портретів, чеканилися 
оклади зі срібла та золота для ікон. І кам’яниць, як 
правило, у простих городян ніколи не було. Хіба у деко
го із каменярів (згадується у документах один ніжин
ський майстер).
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житло Часто кам’яниці ставили на скле-
м іс ь к о ї  в е р х ів к и  пінчастих підвалах, що так само

було привілеєм заможних городян 
і, в першу чергу, заможної козацької старшини. Кам’я
ниці на склепінчастих підвалах збудовано на глухівсько- 
му подвір’ї гетьмана Д. Апостола, у Воронежі на подвір’ї 
сотника.

Характерно, що в таких кам’яницях були холодні 
сіни, які правили й за комору. Так максимально вико
ристовувалося приміщення, збудоване з вогнетривкого 
матеріалу. Отже, заможне житло мало тенденцію роз
витку по вертикалі. Особливим типом споруди на за
можних міських подвір’ях були світлиці на коморах та 
склепінчастих погребах. У Галицькому замку, наприк
лад, стояла світлиця на чотирьох коморах й одному 
погребі. На мурованих погребах стояла кам’яниця 
також у Седневі.

Отже, таке житло на коморах виглядало зовні дво
поверховим.

Багатоярусність житла створювалась і за рахунок 
холодних світлиць, що, очевидно, були мансардними по
верхами (кам’яниця в Чернігові), розташованими над 
основними житловими покоями або ганками (споруди 
в галицькому замку). Вони оздоблювалися галереями, 
що нависали над першим поверхом, про що згадується 
в літературі. Про це згадує й О. Шафонський у своїй 
праці.

За його відомостями, до пожежі 1718 та 1750 років 
в Чернігові «...обывательские дома были о нескольких 
жильях... Верхние этажи были в улицу выпущены и так 
близко один против одного стояли, что солнце не могло 
улиц освещать и летом согревать, отчего и случалось, 
что лед до половины лета в них не мог расстаивать» 1.

1 Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое 
описание.— Киев, 1851, с. 278.
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Кам'яниця у Чернігові.

За характером планування цілий ряд світлиць по
значений особливою складністю й відрізняється від 
традиційного стереотипу житла простих городян та 
селян — хати на дві провини. Для прикладу подаємо 
опис однієї світлиці: «..'С  крестовой светлицы три двери: 
одни вхожие из сенец, Другие в комнату... из той комна
ты в светелку, из той светелки в малые сенечки, из 
тех сенечек выход... в ганки, третьи двери из кресто
вой светлицы в боковые сенечки» 1.

1 Материалы для Отечественной истории, издал Михаил Судиен- 
ко.— Киев, 1853, с. 6.
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Цікаво, що ця кам’яниця могла стояти окремо 
і разом з тим бути в системі дерев’яних світлиць, збу
дованих обабіч, з якими вона сполучалася за допомогою 
критих переходів. В літературі згадується, що зовні 
кам’яниця тинькувалася й білилася, а тому не виділя
лася з загального комплексу споруд.

Така кам’яниця могла міститися й осторонь, як, 
наприклад, у Воронежі на сотницькому подвір’ї чи 
в Седневі (збереглася до наших часів).

Різні за функціями світлиці могли по-різному ком
понуватися на подвір’ї. Вони могли стояти окремо (на 
подвір’ї гетьмана П. Скоропадського в Глухові), гру
пуватися за функціями (полковницьке подвір’я в Чер
нігові).

Поширеним типом житла XVIII ст. був такий, що 
мав тенденцію розвитку по горизонталі, тобто світли
ці йшли одна за одною та перемежовувались сіньми. 
Таке житло зустрічається на гетьманському подвір’ї 
Д. Апостола. В ньому було 8 світлиць і 10 сіней. Ціл
ком можливо, що така будівля в плані мала форму лі
тери «Г».

Подібні житла будувалися і в Росії. «...Прием объ
единения отдельных объемов клетей посредством сеней 
в «стан», как бы складывание дома из отдельных про
странственных ячеек, оказывал влияние на первых по
рах и на композицию каменных построек»,— говорить 
дослідник російської архітектури А. Тиц *. Світлиці 
в такому будинку не були якимось механічним по
єднанням приміщень, а являли собою цілий організм 
а розподіленими функціями: адміністративні споруди; 
столові; як правило, літні й зимові спальні; різні при
міщення складського характеру (комори, погреби), 1

1 Тиц А. А. Русское каменьое жилое зодчество XVII в.— М .; На
ука, 1966, с. 93.
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а також приміщення побутового призначення — лазні 
й туалети.

Спільним елементом таких споруд, що створювали 
єдиний комплекс, були ганочки та ганки. Назва «ганок» 
не зовсім відповідає сучасному значенню цього слова. 
Сьогодні слово «ганок» ми сприймаємо як щось адек
ватне російському слову «крыльцо». Однак у XVIII ст. 
це слово мало ширше значення.

Недарма в одному з описів, зробленому росіянами, 
ми зустрічаємо таку фразу: «Крыльцо приделано к ган
кам». В іншому описі читаємо: «На ганках поставлены 
стол и лавы». Ще в іншому натрапляймо на таке: 
«...убраны (ганки) в точеные балясины». Або: «Навколо 
светлиц кругом ганки поделаны». Таким чином, ганок 
вимальовується не тільки як «крыльцо», а в першу чер
гу як конструкція, що за периметром відповідала світ
лиці й виконувала роль своєрідної призьби (оскільки 
захищала нижні вінця зрубу від загнивання) й під
дашшя. Ганок також виконував роль своєрідної від
критої галереї, котра оперізувала світлицю, збагачуючи 
її просторове рішення, її образ.

с л уж б о в і  Старшина намагалася якомога шир-
п р и м і щ е н н я  ше задовольнити свої побутові по-
(ПЕКАРН1, л а з н і . треби, а тому на її подвір’ях мож-
тощо?ВНІ КОМОРИ на було побачити пекарні, льо

довні, погреби, лазні, комори. Пе
карня (інколи поварня) — це спеціальний зруб для 
приготування їжі. В такому розумінні це слово вжи
валося і в білорусів — «пекаренка — кухонная изба». 
Такого ж характеру приміщення згадуються і в ро
сіян.

Пекарні були майже в усіх заможних людей полко
вих міст. Вони могли стояти окремо від житлових по
коїв, а інколи й сполучалися з ними через сіни. «Жи-
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лых покоев моих,— пише коморний повіту Чернігів
ського,— светлица старая с комнатой, противу той 
светлицы через сени изба черная для варенья, кушанья 
и печения хлеба» К

Подібне розташування пекарні особливо поширене 
серед менш заможних городян, збіднілої старшини, різ
ночинців, священиків тощо.

Пекарні в міської верхівки були добротними при
міщеннями. їх покривали драницями, встеляли дере
в’яною підлогою. Вони добре освітлювалися. Вхід до 
пекарні вів із сіней. Так, на одному подвір’ї в Глухові 
згадується пекарня з двома справжніми вікнами, крім 
«волокового».

На цьому самому подвір’ї стояла й поварня. Судячи 
з опису, вона була просторим приміщенням із сіньми. 
Всі сім великих вікон, що ними світила поварня, були 
вправлені в дерево. Очевидно, в поварні готували їжу 
для великих прийомів, а також для дворової челяді. 
Припускають, що вона одночасно служила за їдальню. 
В сінях містилося вогнище, а в поварні стояли дві лави 
й кахляна піч. Певний комфорт подвір’ю заможної лю
дини створювали лазні. Про них є згадки в описах, 
наприклад, старшинських подвір’ях Чернігова, Городні, 
Глухова й інших міст Лівобережжя. Часто лазні буду
валися з прилазником. Це приміщення могло стояти 
окремим будиночком на подвір’ї, а могло й з’єднувати
ся з житловими покоями. Це залежало від смаку гос
подарів. Лазня являла собою звичайний зруб, найчасті
ше покритий драницями на дерев’яних цвяшках.

Справжньою розкішшю заможного городянина вва
жалася льодовня. В ній зберігалися продукти, напої 
тощо. Про льодовню одного із заможних дворів XVIII ст. 
записано таке: «...пива во льду бочек тринадцать,

1 ЦДІА УР0Р у м. Києві, ф. 57, on. 1, кн. 1, арк. 64.
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квасу бочек три...» К Описи заможних подвір’їв рясні
ють згадками про такі споруди.

І будували їх переважно з дубового брусся. Зруб 
якомога заглиблювали в землю. Над ним будували ще 
один зруб, але вже з іншого дерева. Найчастіше — із 
сосни. «Як правило, у другому верхньому зрубі влаш
товували комору. А з неї спускали сходинки в льодов
ню. Часто в отвір ставили звичайну драбину. Цікаво, 
що один із описів Гадяча підтверджує «підземне» роз
ташування льодовні, оскільки згадується «лестница, ко
торой ходят на потолок» 1 2.

Льодовня могла існувати самостійно. Тоді над нею 
споруджували дах і покривали його гонтом або дра
ницями. Могла й уходити до господарчого комплексу. 
Підлога в льодовні була дерев’яна (з тертиць). Так, 
наприклад, в Глухові згадується, що біля льодовні, над 
якою — комора, стояла ще одна комора. Часто її «при
городжували» до пекарні.

На подвір’ях заможних городян Лівобережжя стоя
ли й інші будівлі. Це, зокрема, погреби, стайні, повітки 
та вже згадувані комори. Добротний погріб — це при
належність кожного заможного двору. Без льоху не 
було й двору,— говорили в народі. Його будували з ду
бового дерева, з дверима, що зазначені в документах як 
«вхідні, рублені». Часто погреби і комори мурували 
з цегли або каменю. Інші будови були, звичайно, де
рев’яні. Так, наприклад, регент Чернігівської консисто
рії мав на своєму подвір’ї дві комори, стайню та по
вітку; коморний Чернігівського повіту мав також дві ко
мори, стайню нй повітку, а полковий обозний Переяслав
ського полку — три комори, стайню й повітку.

1 Описание имений, принадлежащих гетману Данилу Апостолу. 
Материалы для отечественной истории.— Киев, 1853, с. 109.

2 Там же.
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Дуже поширеною складською спорудою, очевидно, 
універсального призначення була звичайна кліть, що 
так і називалася. її використовували для різних потреб 
у господарстві.

Кожен заможний мешканець міста мав на подвір’ї 
ще й «людські хати», кількість яких коливалась від 
двох до шести. Траплялося й більше.

РОЗТАШУВАННЯ у XVIII ст. можна було простежи-
БУДІВЕЛЬ . • ,
НА ПОДВІР'Ї ти тенденцію до зонування подвір я

заможного городянина на парадний 
двір і задвірки. Парадний двір нагадував прямокутник, 
забудований по периметру світлицями, погребом, стай
нею, холодними невеликими світлицями, «чорними» ха
тами для обслуги й «людей» та пекарнею. Таку карти
ну можна було спостерігати на заможних старшинських 
подвір’ях Глухова, Городні, Новгорода, Гадяча. Зеле
на зона розташовувалася навколо житлових покоїв. 
У цій зоні міг бути й сад — вишневий чи яблуневий. 
Отже, тут створювався своєрідний мікроландшафт. 
У садку могли бути навіть екзотичні птахи. Звичай 
тримати біля дому декоративних птахів був дуже по
ширений серед заможних городян XVIII ст. Про це 
знаходимо згадки в уже згадуваного російського ман
дрівника та історіографа Г. Ф. Юнкера: «Богатые ко
заки держат для собственного удовольствия павлинов 
и журавлей». А далі він пише, що був вкрай здивова
ний виглядом заморського птаха, якому не міг підібра
ти назву: «У полковника Галагана, в Прилуках, случи
лось мне видеть породу кур, весьма похожую на 
персидских; сами они черные, как уголь, а глаза снаб
жены большими веками ярко пунцового цвету» К

1 Державна бібліотека СРСР ім. В. І. Леніна. Відділ рукописів. 
Фонд Товариства історії і старожитностей російських, од. з б. 264, З, 
арк. 29.
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За парадним двором, ніби сховані ним, були задвір
ки. Відразу усвідомлюєш, що собою являли задвірки, 
коли в документі про них читаєш таке (йдеться про 
задвірки якогось козацького старшини з Глухова): 
«Позаду тих хором задворок, на том задворку амбар 
рубленый, в  нем двери, подле этого амбара поветь, по
зади кузня, подле той кузни изба—живет коваль... 
с женою и детьми, подле той избы ледник, позади по
греб».

Тут, на задвірках, могли бути пекарня, «чорні ізби», 
господарчі та складські приміщення, тобто вся «чорна» 
сторона побуту.

Однак промислових споруд (винниць, солодовень, 
броварень, гуменних споруд) тут не було, як не було 
також клунь, городів та великих садів. У центрі міста 
не тримали худоби, не варили пива та не курили горіл
ки. По-перше, не було місця, а по-друге, потрібно було 
дотримуватись правил протипожежної безпеки. Адже 
місто XVIII ст. в основному було дерев’яним.

Отже, подвір’я заможної людини, на відміну від 
скромного будинку простого городянина, включало до 
свого складу житлові покої, допоміжні побутові спору
ди та складські приміщення. Це все й називалося хо
ромами.

У Леонтія склалася відповідна думка після огляду 
світлиць у Глухові. Він був вражений масштабом, роз
махом забудови заможних осель. Можна собі уявити, 
як ефектно виглядала тодішня світлиця, завершена 
дахом, з розвинутою пластикою горищ і двоповерхових 
ганків, з багатим асортиментом покрівельного матеріа
лу: гонту, шалівок, драниць. Його дивувала майстерна 
робота столярів і різьбярів, які прикрашали народним 
орнаментом сволоки та одвірки, робили вправно вікна 
з відкосами, двері з фільонками, виготовляли тонкі 
балясини. Він не міг не захопитися багатою феєрією 
кольорів інтер’єру світлиць, прикрашених народними

147



килимами, живописом, шпалерами, меблями, зокрема 
лавами і стільцями, «убитими» (за висловом описува
чів) кольоровим сукном та кольоровою шкірою. Він був 
вражений стриманою палітрою екстер’єру світлиць, що 
базувалися на співвідношенні біло-сірого кольору фа
садів та зелено-голубого скла вікон. Все це так чудово 
пасувало до темного дерева високого даху, мальовничо 
вкритого гонтом чи шалівкою.

Міське старшинське житло протягом XVIII ст. про
йшло певну еволюцію в своєму розвитку: від подвір’я, 
яке складалося з кількох окремих покоїв, або клітей 
різноманітного призначення, пов’язаних з функцією 
житла, до палаців, зроблених професійною' рукою архі
тектора. Цей процес особливо позначився в п’ятидеся- 
тих роках життя й своєрідно зафіксований гетьман
ськими покоями в Глухові після пожежі в 1747 р.

План покоїв після пожежі являє собою яскраво 
виражений професійний твір. Це — видовжений буди
нок з анфіладною системою кімнат. На фасаді позна
чився дух архітектури доби Растреллі. В кінці XVIII ст. 
вимоги елітарної частини городян, представленої ко
зацькою старшиною, зростають. У своїх будівельних 
уподобаннях старшина орієнтується на Петербург і Вер
саль. Вона вже мріє про покої зі столичним розма
хом, збудовані відомими петербурзькими архітекторами. 
У К. Розумовського виникає задум запросити на автора 
проекту нового будинку в Батурині відомого Ріналь- 
Ді- u Пізніше проект виконав блискучий петербурзький 
майстер Ч. Камерон. Td була видовжена триповерхова 
споруда з анфіладою кімнат, розташованих вздовж го
ловного і заднього фасадів. Споруда виглядає ком
пактною. Враження таке, що всі кімнати ніби ото
чують по периметру парадну, центральну залу, ніби 
групуються навколо неї.

Для палацового будівництва запрошувались талано
виті петербурзькі архітектори взагалі. Так, А. Менелас,
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відомий архітектор, перебудував панський палац у 
Києві, а також створив палацовий ансамбль з парком 
та парадним в’їздом в Яготині.

Для створення палацу в Почепі запрошується також 
архітектор В. Делямотт. Складається враження, що ко
жен з панів прагнув зробити у себе в маєтку невеликий 
Версаль. Одне слово, панські світлиці з другої полови
ни XVIII ст. перетворюються на резиденції з палацами 
та розкішними парками, що розкидалися на десятках 
гектарів.



П ІС Л Я М О В А

XVIII ст. в історії Лівобережної України позначене активним роз
кладом феодально-кріпосницької системи. Місто, як найчутливіша 
клітина суспільного організму взагалі й тогочасного зокрема, актив
но акумулювало цей процес і трансформувало його в найрізноманіт
ніших формах, відбивши характерний для даного періоду інтенсив
ний розвиток товарно-грошових відносин у суспільстві та визрівання 
капіталістичного ладу на Україні. Тогочасне життя, неначе лакму
совий папір, зафіксувало всі характерні процеси століття, зокрема 
занепад старого феодального міста на рубежі нового, XIX ст. Старе 
місто вже не моїло витримати вимог нового часу — великого машин
ного виробництва та концентрації робітничого класу котра, в свою 
чергу, потребувала географічної близькості до природних копалин, 
нових торгових шляхів

Сьогодні, в наш радянський час, кращі надбання матеріальної 
культури XVIII ст охороняються законом. Колишні різьблені одвір
ки, стільці, мальовані скрині, скляні фляги, кухлі, срібні та золоті 
келихи, майстерно оздоблені старовинні оклади книг, кахлі, рушни
ки, тогочасний живопис — все це стало музейними експонатами, що 
й сьогодні вражають своєю майстерністю.

Цінні пам’ятки архітектури, що стояли на міських площах Чер
нігова, Ніжина, Прилук, сьогодні відреставровані. Слова В. І. Леніна 
про соціалістичну культуру як закономірний розвиток людства є свя
щенними для нашого народу.
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