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ЦЕРКВА ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЬОГО У ДУБНІ:
ДО ПИТАННЯ ПРО ЧАС БУДІВНИЦТВА ХРАМУ І

ЗАСНУВАННЯ МОНАСТИРЯ

Пам ятки сакральної архітектури Дубна вже

близько півтори сотні років звертають на себе увагу

дослідників. Поряд з тим залишається чимало

важливих питань, відповіді на які допоможуть глибше

усвідомити значення окремих релігійних осередків

не тільки в історії міста, але й України. До таких

належить Спасо-Преображенська церква, яка

дійшла до нас від комплексу будівель однойменного

монастиря.

В запропонованій статті хотілося б розглянути

найактуальніші питання, які мають відношення

до історії монастиря. Найперше-про час його

виникнення і час будівництва мурованої церкви.

Вирішення їх належало до першочергових завдань

археологічних досліджень, які були проведені

в 2013-2014 рр. [1; 8] і продовжуються надалі.

Отримані на сьогоднішній день результати

дозволяють залучити археологічні джерела до відтворення

найдавніших сторінок історії обителі, зокрема

тих, що стосуються архітектурної забудови і

конструктивних особливостей в умовах острівного

розташування (рис. 1). В ряді ключових моментів
дослідження не можливо обійтися без інших типів

джерел, а саме наявних писемних, архітектурних,

картографічних, фотографічних, мистецтвознавчих

і їхнього комплексного розгляду.

Дослідження в яких зачіпалось питання часу

виникнення монастиря з явилися в середині XIX ст.

Архієпископ Філарет Гумілевський, опираючись на

відомість про дзвін 1517 р., вважав, що в цей рік

обитель вже існувала [25, с. 254, прим. 390]. Зго-

Рас. І Спасо-Преображенська церква на острові
Кемпа Вигляд з півночі Поиїтівка поч XX ст

дом М. І. Петров з посиланням на працю Філарета,

датував цим роком заснування монастиря [18, с. 79].

В наш час беззастережність прийняття зазначеної

дати була піддана справедливим сумнівам С. М. Го-

ріним [5, с. 140-141]. Додамо лише, що оскільки

напис на згаданому дзвоні не був приведений, то

неможливо перевірити не лише причетність

дзвону до монастиря, але і достовірність відчитання

самої дати. А. Д. Сендульський припускав, що

монастир заснував Василь Красний Острозький

[22, с. 589-590], а В. Г. Пероговський додав до

ймовірних засновників і Івана Васильовича

Острозького. Відзначимо, що своє твердження дослідник

обґрунтовував міркуваннями над текстами листів

князя Василя-Костянтина Острозького 1592, 1604

і 1608 рр., у яких він називає монастир «фундаци-

ей предковъ нашихъ», вказує, що його володіння

отримані «оть предковъ моихъ...» і що «предки

наши надали монастырю Дубенскому Св. Спаса

мещан на парканю сидячих и подданых на Волице

за Луцкою брамою». Тому за логікою В. Г. Перогов-

ського дата заснування обителі у 1517 р. не

відповідає дійсності, бо в такому разі В.-К. Острозький

мав би називати монастир фундацією свого батька,

Костянтина Івановича Острозького, тоді як

поняття «предки» змушує шукати засновників серед

його попередників [15, с. 1267-1268, 1283, 1284].

Насправді протиріччя тут лише поверхневе, адже

сам текст листів князя натякає, що отримати

міщан, як верству населення на паркані і за Луцькою

брамою монастир міг лише тоді, коли Дубно

отримало міські права, а територія міста і передмістя

були чітко розмежовані, тобто за К. І. Острозького.

Формула «предки» у цьому відношенні покликана

підкреслювати одвічну непорушність прав. Що ж

до твердження протоієрея М. Лучицького, про

влаштування монастиря В.-К. Острозьким [13, с. 487],

то не має підстав розуміти під ним заснування

обителі, а тим більше перетворювати на

предмет критики, так як це робить В. Г. Пероговський.

Лучицький мав на меті лише наголосити на

набожності старого князя і його всебічній підтримці

православних монастирів Дубна на противагу про-

католицьким ініціативам «відступника і невдячного

сина», Януша. На цій ремарці відомі аргументації

щодо часу заснування Спасо-Преображенського
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Рис 2 Розташування острова Кемпа відносно території міста. Карта зйомки 1885 р

монастиря вичерпуються. Наступні автори їх лише
переказували.

Друге важливе питання стосується часу
будівництва мурованої церкви. У багатьох наукових
і краєзнавчих дослідженнях ця подія відноситься
до 1643 р., як справа архімандрита Прокопія Хме-
левського. Будучи неодноразово переписаною, вона
багатьма почала сприйматися, як беззаперечний
факт. Насправді це не так, хоча сама історіографічна
традиція дуже давня і була започаткована М. І.
Петровим з посиланням на архіви Почаївської Лаври
[18, с. 80]. З першоджерелом ми не знайомі, але
відмітимо, що в описі монастиря 1769 р. зазначено,
що мурована церква була закладена за князів
Острозьких [28, арк. 4]. До того ж, О. А. Фотинський
під час своєї експедиції в 1900 р., відзначив
наявність на куполі хреста з датою про її будівництво
в 1568 р. [27, с. 199]. На думку історика архітектури
О. М. Годованюк, існуюча до сьогодні церква
належить до XVI ст. [4, с. 62]. Як можна бачити,
присутні не менш вагомі підстави відносити зведення
Спасо-Преображенської церкви до давнішого часу.

Церква неодноразово ставала предметом уваги
архітекторів. У фондах Російського державного
історичного архіву зберігається її перший відомий
рисунок, зроблений до перебудови в 1835 р. волинським
губернським архітектором Млодзяновим1 (рис. 6,7). З середини XIX ст. походить план архітектора * іГригоренка (рис. 8), який до Другої світової війни

зберігався у збірці Національної бібліотеки Польщі
і відомий з фоторепродукції Ю. Дуткевича 1933
р2. В 1971 р. план церкви склали О. М. Годованюк
і О. І. Кутовий (рис. 9).

Властивий цьому храму рідкісний для Волині
триконховий тип, більше відомий на теренах
Поділля і Буковини, хоча його коріння сягає традицій
Риму і Візантії, які через Валахію і Молдавію
у дещо спрощеному вигляді були перенесенні на
українські землі. Зокрема дослідники відзначали
типологічну подібність лубенської Спасо-Пре-
ображенської церкви з триконхами Кам янця-
Подільського, які датуються другою половиною
XIV ст. [19, с. 68-71, 80]. Сама церква в XVI-
XVIII ст. мала невеликі розміри- 18х 14 м, одну
напівкруглу апсиду, що виростала із такої ж по
ширині нави, завершеної склепінчастим зводом
1 покритим двосхилим, раніше, ґонтовим дахом.
Особливістю склепіння є невисокий глухий підбан-
ник, на якому в минулому підносилась мініатюрна
банька, оточена підпертим невеликими балясинами
мальованим дашком. Цей підбанник і сьогодні
добре помітний в інтер єрі (рис. 5) [21, с. 97; 28, арк.
4 зв.]. На баньці стояв один великий хрест, ще два
знаходилися на протилежних краях даху (рис. 6).
До двох бічних стін і апсиди ззовні домуровані три

2 Опрацьований за цифровою копією із фотографічної
збірки Інституту мистецтва Польської Академії Наук.-
IS PAN, nr. 18737.

1 План доданий до Клірової відомості церкви 1912 р.
і опрацьований за її копією з фондів ДІКЗ м Дубна [26].
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Архітектурна спадщина Волині. Випуск 5

невеликі контрфорси, які інколи розглядаються як
риси оборонного призначення храму (рис. 3,4). Не
заперечуючи це, відзначимо також, що отримані
результати досліджень дозволяють говорити про
їхнє опорне призначення загалом перед загрозою
зрушення стін внаслідок просідання схилів острова.
Зсередини нави церкви вів хід до підземної
мурованої крипти. В даний час доступ до неї
перекритий, але в 2011 р. в ході ремонтних робіт в основі
зовнішньої стіни південної ніші туди відкрився
прохід у вигляді склепінчастого коридору. Крипта
має форму камери розміром 6,3><5,1 м, висотою
склепіння-2,3 м і не виключено, що в давнину
використовувалась для поховань. Значно пізнішим
елементом конструкції церкви є добудована в 1839
році дзвіниця, яка з явилась в ході облаштування
тут починаючи з 1833 р. приходського храму [16,
с. 1450]. Очевидно, тоді ж було втрачено таку
своєрідну декоративну деталь, як аркатурний фриз,
що оточував храм по периметру під карнизом стін3.

Виняткове значення монастиря для Дубна і
родини князів Острозьких простежується за низкою
писемних джерел. В XVI-XVIII ст. обитель мала
статус архімандрії, в 1592 р. її було переведено
на устав спільного життя. Сюди були зроблені
коштовні пожертви, такі як ікона Божої Матері
в перлах, внесена князем В.-К. Острозьким [17, с.
143] і дзвін-його лубенським урядником Гнєво-
шом Вороном [21, с. 138]. Дзвін на сьогоднішній
день зберігається у фондах ДІКЗ м. Дубна. Він
містить фриз з вишуканим кириличним написом:

3 Неабиякі випробовування випали на долю пам'ятки
в наступний час. За розповіддю прихожанки Єфросинії
Боратинської, переказаною нинішнім настоятелем, о.
Богданом, під час Першої світової війни австро-угор-
ські війська пристосували церкву під своєрідну
артилерійську батарею. Для цього внутрішній простір храму
очистили від іконостасу, кіотів, церковного начиння,
меблів і книг, спаливши усе, що люди не встигли
порятувати, а тоді навезли всередину землі і поставили
у вікнах гармати. Після того, як запанував мир, у 1920-
х рр. цю землю вивезли, але настінні розписи були
знищенні, тому на прохання громади, храм по-новому
розписали майстри Почаївської Лаври. З того часу
збереглися розписи, що зображають Преображення і Воз-
несіння Господнє на протилежних стінах від вівтаря,
Голгофа-в південній ніші для панахид, Нагірна пропо-
відь-на південній стіні нави та розпис склепіння над
вівтарем і хорами. Приблизно тоді ж навколо церкви
були насадженні ясени, які пізніше почали підривати
своїм корінням цілісність стін і склепіння, внаслідок
чого у них утворився нахил і значні тріщини На
початку нульових років, коли ці дерева зрізали, то стіни наче
виправилися самі собою, а внаслідок супутніх
ремонтних робіт їх руйнація зупинилася.

«ВРОЖЄНЛ ПАНЬ ГНЄВОШ ВОРОН з жоною

СВОЄЮ НА(ДАЛ КУ?) ХВАЛЄ БЖЇ ХРАМА
ПРЄОБРАЖЄНІЯ ІС.ХВА В ДУБНО». Нижче під
фризом розміщена дата «РОКУ 1572» та
геральдичний щит з монограмою замовника «Г» і «В».
В роботі антиунійного Берестейського собору
в 1596 р. бачимо ігумена Спасо-Преображенського
монастиря Василія [2, с. 516]. З праці єзуїта Рафаїла
Янчинського, першої третини XVII ст. відомо, що
саме сюди князь В.-К. Острозький приходив на
строгу молитву у першу седмицю Великого посту
[24, с. 870, прим. 8]. Усе це підсилює дослідницький
інтерес у з ясуванні передісторії монастиря, яка,
очевидно, і обумовлювала релігійну престижність
осередку та викликала глибокі особисті інтенції
у «некоронованого короля Русі», тим більше що
писемні джерела висвітлюють його історію лише
починаючи з другої половини XVI ст.

Острів Кемпа, на якому знаходився
монастир, в наш час становить невеликий пагорб серед
меліорованої долини Ікви на південній околиці
Дубна (рис. 2). Він має висоту близько 5 м і
площу 0,8 га. Утворився природним шляхом в кінці
плейстоценового періоду внаслідок накопичення
алювіального матеріалу у вигляді піску і супіску.
З південної сторони острова проходить русло Ікви,
води якої в минулому омивали його з усіх сторін.
На цій відносно невеликій ізольованій території
в ході розвитку монастиря з явилась достатньо
щільна забудова представлена церквою, келіями,
а також групою житлових і господарських будівель.
Про загальну планувальну ситуацію і особливості
самих будівель добре уявлення дає опис 1769 р. За
ним на острів вів міст, який закінчувався в їзною
брамою з надбудованою над нею дзвіницею, на якій
було п'ять дзвонів, а шостий біля фіртки. Ліворуч
недалеко від брами стояв шпихлір, за ним стайня,
далі лазня, стаєнка і невелика спіжарня. Праворуч
від брами був розташований будинок опата
(настоятеля), а за ним будинок вікарія, поблизу якого
стояли муровані келії. Вони складалися з дерев яного
коридору без стелі чи склепіння, що був покритий
разом з усією будівлею гонтовим дахом. З нього
ішли входи до чотирьох келій, у кожній з яких
була кахельна піч. Серед них виділялась за
розмірами келія в північній частині всієї будівлі від
рогу будинку вікарія, яка мала два вікна, решта ж
келій-по-одному. Ця велика келія була сполучена
з будинком вікарія дверима, на той час забитими.
Крім того значну частину будівлі келій (судячи
3 опису південну-прим, авт.) займав refektarz4
у якому було два вікна, зелена кахельна піч, шафа

4 В середньовічних монастирях велике приміщення, що
виконувало роль трапезної.
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Рис 3 Спасо-Преобр аж енська церква Екстер 'єр
західної і південної сторін Сучасне фото автора.

і великий стіл. Під келіями знаходився мурований
погреб на три відділення, а з південного боку стояв
також мурований будиночок кухні [28, арк. 2-4].

В 2013 р. на південному схилі було відкрито
кутову частину потужного кам яного фундаменту,
який, як показало шурфування, продовжувався
у вигляді окремих збережених каменів також
уздовж західного схилу (рис. 10). На основі
плану забудови острова 1835 р. цей фундамент було
ідентифіковано, як залишки будівлі монастирських
келій [26]. На ньому окремо крупним планом
зарисовано їхній фасад з підписом «Видь каменнаго
древняго монастыра» (рис. 7). Довжина будівлі
складала 17 сажнів, ширина приблизно 6 сажнів.

Згідно цього плану досліджувалася південна
торцева сторона фундаменту келій. В 2014 р. вона
була відкрита на довжину 8,15 м від
південно-західного кута. При цьому лише на довжину 6,15 м
фундамент мав достатню висоту, що збереглася від
1 до 1,65 м для того щоб вважатися несучою
основою наземної будівлі. Тоді як його східна частина
продовжувалась кам яним вимостом товщиною
0,5 м, розкритим на довжину 2 м. Таким чином
у конструкції фундаменту було виділено підвищену
частину та вимост. Призначення вимосту потрібно,
на нашу думку, розглядати як долівку підвального
приміщення, так як муровані погреби під келіями
згадуються за описами 1731 і 1769 рр. [28, арк. 4;
16, с. 1451]. Хоча при цьому викликає деякий подив
відсутність бічної мурованої стіни, яка втім могла
бути і дерев'яною. Крім того фундамент мав сво-

Рис 4 Спасо-Преображенська церква Екстер 'єр
південної і східної сторін Сучасне фото автора

Рис. 5 Спасо-Преображенська церква Інтер 'єр
Фото В Луца 2015 р

єрідний бічний виступ, що починався по середині
підвищеної частини, виступаючи на 0,4-0,6 м від
площини південної стіни і закінчувався південно-
західним кутом (рис. 11).

Фундамент був змурований переважно з
тесаного каменю та, меншою мірою, цегли «пальчатки».
Наймасивніші камені довжиною 0,6-0,7 м і

товщиною 0,3 м були укладені в нижній рівень. Середній
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Рис. 6. Фасади Спасо-Преображенської церкви
Прориси Волинського губернського архітектора

Млодзянова 1835 р

і верхній рівень викладений з каміння менших

розмірів. Цегляна кладка ужита з метою

вирівнювання горизонтальних ділянок поверхні споруди,

а місцями і для піднесення її висоти, була присутня

у середньому і верхньому рівнях. Це практично без
винятків половинчасті цеглини, укладені в стіни

торцевою стороною назовні. Тому, не виключено,

що тут було використано придатний матеріал, який

залишився після закінчення будівництва кам'яної

церкви. Значна кількість таких залишків справді

була. Вони виявлені у вигляді шару каміння і

цегли потужністю 0,1-0,4 м, серед якого віднайдено

декілька цілих цеглин без слідів розчину, а також

камені з тесаними сторонами (рис. 12, А). Шар

прилягав до нижнього рівня стіни фундаменту,

а в напрямку вимосту понижувався і заходив під

камені основи. Особливості залягання цього шару

дозволяють характеризувати його як скупчення

будівельних відходів з допомогою яких зміцнили

схил і підняли його рівень під спорудження вимосту.

З шару походять фрагменти посуду і кахель XVI ст.
Цегла взята з цього скупчення має

темно-оранжевий колір і добрий випал, розмірами: 28-29x13-

16,5x6-8 см, окремі зразки сягали товщини 9 см.

Практично без винятку на одній стороні цеглини

присутні борозни від проведення пальцями. Вста-

Рис. 7 План забудови острова Кемпа з рисунком
фасаду будівлі келій Прориси Волинського

губернського архітектора Млодзянова 1835 р

новлено, що з цегли таких же розмірів і фактури

зроблені кладки у стінах фундаменту келій, а також

змуроване склепіння церкви. Крім того зі

скупчення походить одна ціла і фрагмент декоративної

цегли. Ціла цеглина видовженої форми, округла

в поперечному перетині, звужена по довжині до

одного краю та має площину з залишками

вапняного розчину (рис. 12, А, 1). Подібна цегла могла

бути використана для оздоблення стін церкви, яка

до перебудови мала по периметру аркатурний фриз

[4, с. 62]. Для зв язування будівельного матеріалу

у фундаменті ужито вапняний розчин.

Фундамент келій опирався на зміцнюючу

підсипку зроблену перед будівництвом. Вона

складала шар твердого темно-сірого ґрунту, товщиною

в різних місцях від 0,35 до 0,95 м, перемішаного

з суглинком із включенням дрібних фрагментів

цегли. Цією підсипкою південну стіну фундаменту

було обсипано на висоту 0,3 м з метою терасування

схилу і захисту будівлі келій від підмивання річкою.

Те що це було першочергове завдання будівничих

доводить ряд спостережень. Так біля

південно-західного кута шар підсипки знаходився під

каменями фундаменту, але був відсутній в приляганні до

південної стіни. На його місці виявлено прошарок

дрібної обкатаної цегли намитої водою, що заходив
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Рис 8 Фасади, план і переріз Спасо-Преображенської церкви Креслення архітектора Григоренка
Середина XIX cm

під нижній рівень каменів на 0,1 м. Очевидно,
передбачаючи небезпечні підмиви, південно-західний
кут фундаменту виставили на змурованій кам'яній
опорі у вигляді невеликої стінки висотою 0,9 м, що
була опущена на дно ями, прокопаної у супіску
і піску, яку заповнили тією ж підсипкою. Ширина
цієї стінки становила 0,6 м, із зовнішнього боку її
доповнювала кам яна крепіда, складена з мергелю
розмірами 0,085-0,25x0,07-0,2x0,05-0,13 м і
опущена нижче по схилу (рис. 11, 12, Б).

Оскільки відомо, що маса наземної споруди
в більшій мірі зосереджена на її кутах ніж на стінах,
то можна стверджувати, що кам яна опора додавала
стійкості усій південній стороні будівлі. Разом з тим
вона виконувала і роль буферу, який утримував за
собою підсипний ґрунт, не дозволяючи воді
вимити його і, в найгіршому випадку, призвести до
обвалу наріжної частини келій. Доцільність таких
інженерних кроків була цілком виправданою. Так
відсутність подібної кам яної опори під
південно-східним кутом і вимостом призвели до появи
у фундаменті значних тріщин, що могли з явитися
у період функціонування келій.

Наявність прошарку обкатаної цегли під
фундаментом дозволив визначити рівень, до якого
в давнину сягала вода (рис. 12, Б). Відносно
підошви острова, яка була відзначена на позначці
-4,85 м від його вершини, прошарок цегли
зафіксований на позначці-3,45 м. Це означає, що верхній
рівень води був на 1,4 м вище від рівня сучасної
долини. Таке постійне підтоплення не дозволяло
би виконати будівельні роботи на схилі, зокрема
прокопати у супіску заглиблення та змурувати
додаткову кам яну опору під південно-західний
кут. Зважаючи на це, вважаємо, що зафіксований
рівень відбиває можливий максимум, який виникав
під час весняно-осінніх паводків. Це свідчить, що
будівничі монастиря могли здійснювати роботи
на схилі острова лише у літній період або ж у час
спуску Сурмицького ставу.

Рис 9 Реконструкція і план Спасо-Преображенської
церкви у XVI XVIII сіп Автори О Годованюк і О

Кут ов ии

Спостереження за заляганням культурних
шарів дозволяють зробити деякі висновки про
послідовність закладення фундаменту келій. Окрім
вже згаданого шару твердої підсипки і скупчення
цегли з камінням, якими зміцнили і вирівняли
схил, біля південно-східного кута споруди
виділено сірий прошарок ґрунту насичений вугликами.
В цьому місці він прилягав до стіни фундаменту
на висоту 0,2 м, але під нею був відсутній, тоді як
уздовж вимосту понижувався і заходив під нього
разом із шаром цегли і каміння. Характер
залягання і взаємозв язок обох шарів вказує на їхню по-
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Рис. 10 Ситуаційний план острова Кемпа 1,2- ділянки на яких проводилися дослідження в 2013 2014 рр ,
а  розкрита частина келій, б  відтворення положення південної половини келій.

яву тоді коли підвищена частина фундаменту вже
була закладена або й певною мірою виставлена,
а вимост лише починали робити. З цього слідує,
що будівництво південної стіни будівлі велося від
південно-західного кута в східному напрямку.
Вірогідно, що від нього починала будуватися і західна
повздовжня стіна. Виняткова несуча роль кута була
показана вище, а тому вона цілком могла визначати
цю точку як одну із першочергових для закладення
всієї будівлі келій [1, с. 12-15]. В цьому контексті
слід відзначити, що в ході розчищення зовнішньої
збереженої поверхні фундаменту на кутових
каменях було знайдено фрагменти коробчастих кахель
з рельєфним листовим завитком, датовані XVI ст.
та срібний хрестик у вигляді тонкої пластини, на
яку припаяно об ємну фігурку Ісуса Христа зі
слідами стертої позолоти (рис. 11, А, 2), який міг
бути закладною реліквією на спорудження келій
[8, с. 36]. Цікаво також, що виявлені кахлі не
належали до опалювальних пристроїв кам яних келій,
оскільки ідентичні їм походили із підсипного шару
і прошарку насиченого вугликами з-під вимосту
фундаменту. Вони пов язані з демонтованими на
час будівництва мурованих келій давнішими
житловими спорудами монастиря.

Отриманні в ході досліджень археологічні
матеріали представленні переважно фрагментами
посуду і кахель. Вони були виявлені в твердій
підсипці, скупченні цегли і каміння, а також у
вуглистому прошаркові, тому їхня атрибуція дозволяє
встановити нижню хронологічну межу зведення
будівлі келій. Особливо показовими у цьому
відношенні є знахідки із скупчення будівельного
матеріалу та сірого прошарку, насиченого
вугликами, адже вони утворилися безпосередньо в ході
мурування фундаментів.

З вуглистого прошарку походить
реставрований горщик, який має високо піднятий тулуб, широкі
плічки, слабо виражену шийку і плавно відігнуті
назовні вінця подібно до виробів XI ст. В глиняному
тісті присутні крупні домішки піску і шамоту, на
поверхні вертикальні борозни від витягування виробу,
а на денці відсутні сліди від зрізування ниткою, що
свідчить про його виготовлення на повільнообер-
товому (ручному) гончарному крузі (рис. 12, А, 2).
У шарі було знайдено більше десятка близьких за
складом глиняного тіста і технологією виробництва
фрагментів стінок і денець горщиків. М.П. Кучера,
за результатами розкопок замчища в Сокільцях на
Південному Бузі, виділив такі вироби у своєрідну
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Рис 11 Креслення залишків фундаменту келій
монастиря. А - досліджений фундамент і

поховання на загальному плані розкопу та знахідки
супутній матеріал поховання 2 (1), хрестик (2)
Б  конструкція фундаменту і стратиграфічна

ситуація під ним (вигляд з півдня)

групу кераміки і датував XIV-XV ст. [11, с. 210,
212,213]. У наступний час певна кількість подібних
архаїчних типів посуду була відмічена дослідниками
поруч з якісними виробами у комплексах XV-nep-
шої половини XVI ст. з Києва [14, с. 71]. Подібна
ситуація зафіксована й на Кемпі, де у вуглистому
прошаркові також були присутні фрагменти вінець
горщиків виготовлені на швидкообертовому
гончарному крузі з добре відмуленої глини, край яких
сформований у вигляді валика чи манжета, а на
внутрішній стороні у низки зразків присутня
увігнутість. Окрім горщика була реставрована якісна
сіроглиняна покришка конічної форми, що має ґу-
дзеподібне звершення з наскрізним вертикальним
отвором (рис. 12, А, 2). За аналогіями такі покришки
побутують у XVI ст. [З, с. 70].

З інших керамічних виробів у вуглистому
прошаркові було знайдено три типи кахель: горщикопо-
дібні, мископодібні і коробчасті. Хронологічно най-
ранішими з них є горщикоподібні кахлі, які мають
устя сформоване у вигляді пластичної чотирьох-
пелюсткової розетки [1, с. 26-28]. Такі кахлі
виявлялись на острові вже раніше [8, с. 35]. У Польщі
вони були в ужитку у XV-першій половині XVI ст.
[31, s. 84-85]. У Мірському замку було досліджено

Рис 12 Дослідоісені ділянки фундаменту келій
монастиря А -розріз шарів біля південної стіни келій

і похідні з них матеріали: декоративна цегла (1),
зразки посуду (2) Б  крепіда під південно-західним

кутом Стрілкою позначено рівень виявлення
прошарку обкатаної цегли

розвал печі з такими кахлями, зруйнованої на межі
XV/XVI ст. [9, с. 53-54]. На Кемпі поруч з кахлями
цього типу були виявлені фрагменти горщиків з
валикоподібними і манжетоподібними вінцями, тому
ужиток їх у монастирських будівлях
продовжувався і у XVI ст. Мископодібні кахлі за матеріалами
з Польщі масово вживалися протягом XVI - першої
половини XVII ст. [31, s. 85-87] ^ Що ж до
коробчастих типів кахель, то серед них виділяються уламки
сіроглиняних виробів з масивним бортиком, які по
лицьовій стороні декоровані рельєфним листовим
завитком. Із завалу цегли і каміння походить кахля,
лицьова сторона якої по центру щитка утворювала
напівсферичну випуклість. Типологічно близькі
до них кахлі у Польщі датуються XVI-початком
XVII ст. [31, s. 92-93], а у Дубні та Острозі їх
знайдено в об єктах, датованих за монетами другою
половиною XVI ст. [6, с. 19-20; 20, с. 105-106].

Цікаво, що згадані типи відображають
еволюцію кахель від XV до XVI ст., але їхнє виявлення
у добре стратифікованому прошаркові вказує на
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те, що у певний період розвитку монастиря вони
співіснували. Це було можливо в середині-другій
половині XVI ст., у час, який передував будівництву
мурованих келій.

Дуже близьким, але значно масовішим від
розглянутого, є матеріал, що походить із
підсипного ґрунту. У ньому виявлено понад 60 фрагментів
стінок і денець посуду з архаїчними ознаками і
приблизно таку ж саму кількість фрагментів якісних
виробів, у тому числі вінця, край яких сформований
у вигляді манжета і валика, що в ряді випадків
розчленований і декорований пластичними защипами
[1, с. 19-22]. Якісні горщики з манжетоподібними
вінцями становлять переважну кількість серед своєї
категорії посуду з датованого монетами комплексу
будівлі другої половини XVI ст. у Дубні [6, с. 18-19].
Тоді як в об єктах першої половини XVII ст. вони
одиничні або відсутні зовсім. Прикметною
особливістю важливою для встановлення часу появи
підсипного ґрунту є відсутність у ньому такого
характерного для монастирських комплексів і
заможних будівель першої половини XVII ст. типу
посуду, як білоглиняні поліхромні тарілки. Зокрема
на Свято-Вознесенському монастирі у Дубні,
заснованому в 1592 р., в об єкті №5, що припинив
існувати у середині XVII ст. виявлено фрагменти не
менше 50 їхніх екземплярів [23, с. 114-115]. Однак
у підсипному ґрунті, а також у вуглистому
прошаркові і завалі цегли з камінням вони були відсутні, тут
трапилися лише одиничні фрагменти полив яного
посуду як такого. Кахлі з цього шару аналогічні
типам з прошарку насиченого вугіллям-мископодібні
і неполив яні коробчасті з високим бортиком, які
по лицьовій стороні декоровані листовим завитком.

Наочний приклад хронологічної відмінності
демонструє комплекс матеріалів з житлової
споруди першої половини XVII ст., що була досліджена
у 2007 р. по вул. Старій, 67. Яскравою рисою тут
виступає широкий асортимент і кількість біло-
глиняного полив яного посуду: тарілок, кухлів,
сковорідок, глеків і скляних виробів: склянок,
віконного скла. В ній були присутні червоноглиняні
тарілки з підполивним поліхромним розписом, які
мають імпортне походження, домінували
коробчасті кахлі з рослинно-геометричним орнаментом,
вкриті зеленою поливою [7, с. 14-18]. Заможні риси
предметів побуту, а також місцезнаходження на
території володіння відомого з джерел, як «паркан
монастирський» вказують на зв язок між
спорудою і монастирем. Однак подібного до знайденого
у ній типологічного і розмаїтого матеріалу ми не
спостерігали в шарах, що утворилися до і під час
будівництва монастирських келій. Таким чином
порівняльний аналіз не дає підстав визначити їхню
синхронність. Натомість наявні докази дозволяють

віднести формування підсипного ґрунту, а також
вуглистого прошарку по присутніх у них
хронологічно найпізніших типах посуду і кахель до другої
половини XVI ст., а отже датувати цим же часом
будівництво келій.

На тлі вищесказаного, є всі підстави довіряти
повідомленню О. А. Фотинського, який в 1900 р.
обстежував Спасо-Преображенську церкву і між
іншим не відзначив присутності тут дзвону 1517р.,
але натомість вказав на дзвони 1572, 1648 і 1719

рр., з яких два перші збереглися до сьогодні.
Відомо, що досліднику була властива неабияка
ретельність і відповідальність, з якими він підходив

до опису пам яток давнини, що робить залишені

ним відомості цінним науковим джерелом [12, с.

8-12]. В даному випадку важливою є його

згадка про хрест на куполі з написом про побудову

храму в 1568 р5. Муровані келії натомість мали

бути збудовані вже після церкви, але ймовірно не

пізніше 1592 р., коли князь Острозький переводить

монастир на устав спільного життя. На думку

дослідників, у Дермані будівництво мурованих

споруд також передувало запровадженню в обителі

кіновії у 1602 р. [4, с. 57; 21, с. 93].

Однією з особливостей зведення мурованих

келій на острові було забезпечення їх надійності

перед можливим руйнуванням течією річки. З цією

метою проводилось терасування схилів. Вперше

подібну роботу провели під час будівництва келій

з використанням того ж ґрунту з якого робилася

підсипка під їхній фундамент. Наявність у цьому

ґрунті матеріалів трипільської культури, які були

виявлені у рідному гумусованому шарі острова,

вказує на його місцеве походження, що, більше за

все, пов язане з вибиранням котловану під

фундаменти церкви. Друга підсипка була виявлена

у вигляді світло-сірого ґрунту, що прилягав уздовж

південної стіни фундаменту на ширину 1 м. Вона

перекривала попередній шар та відрізнялась від

нього за характером і знахідками, представленими

значною кількістю фрагментів полив яного посуду

і кахель, скляними виробами, які датуються XVII ст.

В наступний час, як записано в інвентарі 1731 р.,

схили острова знову потребували терасування

[16, с. 1451]. Таким чином протягом трьох століть

функціонування монастиря принаймні тричі

поставала необхідність укріплення його території,

а найбільше ділянки поблизу келій.

Після будівництва мурованої церкви і келій

зросло оборонне значення монастиря. Окрім них,

на другу половину XVI ст. у Дубні за наявними

джерелами мурованими були також укріплення замку

5 Припускаємо, що мається на увазі зображення року,
яке й було відповідно потрактоване О. А. Фотинським.
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князів Острозьких і не збережена до наших днів
башта, відома з плану О. Павловського, як «Wirza z
г. 1540» [ЗО, с. 149]. Монастир знаходився поблизу
західного рубежу міських укріплень, до яких
долучався, як допоміжний елемент, при цьому високою
залишалась і його автономна обороноздатність.
Так відомо, що острів оточувала стіна з паль [16,
с. 1451], а в листі 1608 р. князь В.-К. Острозький,
підтверджуючи право монастиря на міщан «на пар-
каню» і за «брамою Луцькою», зазначає, що «если
бы якая навалность войск була, то также повынны
за ведомостю монастырскою бути» [15, с. 1268].

Результати археологічних досліджень
дозволили виявити виразну колекцію матеріалів
пов язану з попереднім періодом існування
монастиря, коли його будівлі були ще дерев яними.
Значна кількість посуду архаїчного типу, а також
якісних виробів з потовщеним краєм вінця, який
оздоблений пластичними наліпами безумовно
побутувала у XV-першій половині XVI ст., так
само як і горщикоподібні кахлі з устям у вигляді
чотирьохпелюсткової розетки доповнювали печі
давніших житлових споруд. В писемних джерелах
ця історія монастиря не висвітлена, однак у грамоті
1498 р. про надання Дубну міського статусу річний
ярмарок було встановлено саме на свято
Преображення Господнє і думається-не безпідставно [29,
s. 115]. У своїх листах князь В.-К. Острозький
називає монастир «фундацією предків наших»
і сприяє його перетворенню на зразкову обитель,
ігумени якої титулуються архімандритами, а
монахам намагаються приживити первинну форму
організації общини-кіновію [15, с. 1274-1275].
З огляду на це, є підстави пов язувати зі Спасо-
Преображенським монастирем існування давньої
традиції, яка обумовила його шановане місце
серед представників родини Острозьких і значення
у зміцненні православного віросповідання у їхніх
володіннях. Про це здогадувалися А.Д. Сендуль-
ський та В.Г. Пероговський, але вони не володіли
беззаперечними фактами, які б це підтверджували.
Тоді як поява релігійного осередку на острові Кемпа
може перевершувати будь-які очікування.
Підставами для такого припущення служать виявленні на
південному схилі нижче основи фундаментів келій
два поховання.

Поховання 1 було опущено частково у гумусо-
ваний шар, а частково у материковий супісок і
виявилося порушеним внаслідок підмивання водою,
а тому на час будівництва мурованих келій частково
оголилось і було покрите підсипним ґрунтом, до
якого робітники переклали і череп. Могильна яма
збереглась на глибину 0,18 м від рівня виявлення,
по її сторонах простежено залишки стінок труни.
Кістяк був орієнтований головою на захід. Права

рука зігнута в ліктеві, зап ястям лежала біля шиї,
ліва на животі. Нижні кінцівки не збереглися
повністю. В заповненні ями навколо кістяка зібрано
кераміку періоду Київської Русі і фрагмент стінки
посудини післямонгольського часу.

Поховання 2 було опущене в гумусований шар
зі збереженою глибиною могильної ями 0,05-0,1 м
у якій зафіксовано рештки труни. Верхня частина
поховання заходила у борт розкопу, але у
зробленому підбої стало ясно, що вона нахилена вниз по
схилу і сильно порушена, а від черепа збереглася
лише нижня щелепа і частково мозковий відділ,
весь кістяк при цьому був орієнтований головою на
південний захід. Між порушеними кістками у
значній кількості знаходився намитий пісок, отже
руйнування поховання спричинила річка. Могильну
яму поверху також перекривав прошарок річкового
піску в якому містилася кераміка періоду Київської
Русі, вона ж була присутня і у збереженому
чорному заповненні могильної ями. Крім того у
прошарку піску над похованням виявлено скупчення
людських кісток черепа, ключиці, фаланги пальців,
зуби, а також два скроневі кільця і гострий
стержень, який нагадує елемент фібули (рис. 11, А, 1)
[1, с. 16-17]. Цей матеріал потрапив до прошарку
внаслідок тривалого розмиву могили, що дозволяє
залучити його до датування поховання.

Скроневі кільця належать до так званого
«київського типу». Вони виготовлені зі срібла
у вигляді дужки, на яку спірально навито дріт та
напаяно по три намистини, кожна з яких

складається з двох напівсферичних гладеньких стулок.
Такі прикраси використовувались на Русі з XI до
ХНІ ст. й належать до виробів міських майстрів,
а в даному випадку, скоріше за все, мають
розглядатися як предмети імпорту, що були в ужитку
у представниці відносно забезпеченого прошарку
населення. Подібні скроневі кільця були знайдені
у скарбі в Києві на Княжій горі в 1898 р. [ 10, с. 130,
№ 123]. їхня пов язаність з похованою особою
дозволяє віднести поховання до давньоруського часу.
Відмітимо, що XII-першою половиною XIII ст.
датується значна кількість керамічного матеріалу,
який було виявлено у нижніх шарах острова (гу-
мусованому шарі, прошарках піску), що свідчить
про його обжитість у цей період. Існування на такій
невеликій території рядового поселення, мешканці
якого хоронять своїх померлих родичів відразу біля
житлових приміщень малоймовірне.

Підняття рівня води в річці, що призвела до
руйнування давніх поховань було правдоподібно
спричинене утворенням великого ставу на південь
від міста після будівництва Сурмицької греблі. Най-
раніше цей став згаданий у листі князя В.-К.
Острозького 1571 р. про надання Спасівському монас¬
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тирю рибалки для лову риби в ставі, який омиває
монастир з вказівкою, що «игумены до cero часу
мели вольность вставахъ нашыхъ дубенъськихъ
ловити» [15, с. 1270-1271]. Таким чином
будівництво греблі потрібно відносити до ранішого часу
і мабуть пов язувати з благоустроєм і обороною
міських меж князем Костянтином Івановичем

Острозьким. До цього розміри південно-західної
частини острова були більшими, що давало
можливість проводити тут захоронения на невеликому
кладовищі. Втім це не міг бути міський некрополь
і виявленні поховання належали вибраним особам,
які очевидно мали особливий статус (релігійний,
соціальний), на що вказують зокрема матеріали
пов язані з похованням 2. Зважаючи на це можливе

лише одне пояснення, а саме, що поховання були
здійсненні поблизу існуючого на острові
релігійного осередку, уточнення часу виникнення якого

потребує подальших досліджень.

В середовищі давньої монументальної
забудови Дубна, яка головним чином дійшла до нас
з XVII XVIIІ ст. за межами міського простору
виділяється невелика монастирська церквиця,
витоки якої губляться у віках. Її, поки що не
осягнута, давнина значною мірою обумовлювала
ревну турботу і любов князів Острозьких до
розташованої над річковою долиною, тихої обителі.
З будівництвом для монастиря у другій половині
XVI ст. мурованих будівель пов язане усвідомлення
В.-К. Острозьким своєї місії щодо зміцнення
позицій православної релігії. Не дивно, що у Дубні, яке
на той час було головним місцем проживання князя,
його наміри були реалізовані в першу чергу, тому
починаючи з середини XVI ст. місцеві монастирі
отримують низку надавчих і підтвердних листів на
свої володіння і привілеї. Серед них Спасо-Преоб-
раженський монастир втілює ідею «першого серед
рівних». Ніби декларуючи її князь В.-К.
Острозький зводить тут перший мурований храм у Дубні.
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У статті розглядаються питання про час будівництва Спасо-Преображенської церкви і
заснування монастиря на острові Кемпа у Дубні. Публікуються результати нових археологічних
досліджень, на основі яких побудову мурованих монастирських будівель вдається віднести до другої
половини XVI ст. Наводяться факти, які підтверджують існування монастиря в XV ст., а також
підстави відносити появу осередку на цьому місці у більш раніший час. Висловлюється
припущення про те, що давні витоки монастиря пояснюють його значення в релігійному житті князя
В.-К. Острозького, а також керівничий статус серед лубенських монастирів.

The questions of the time of construction of Spaso-Preobrazhenska church and of foundation of the
monastery in Dubno are reviewed in the article. The results of a new archeological excavation, which
allow dating of the construction of stone monastery buildings to the second part of XVI century, are
published. The facts which confirm the existence of the monastery in XV century as well as the reasons to
refer its appearance to earlier time are given. The supposition, that the early beginnings of the monastery
explain its role in the religious life of prince W.-K. Ostrozsky and its chief status among monasteries of
Dubno is made.
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