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Електронна база давніх фотографій 
міста Дубно та його околиць існує з часів по-
ширення у 1990-х роках копіювальної апара-
тури та персональних комп’ютерів. Будучи 
неформальною і передаючись «з рук в руки, 
з пристрою на пристрій» вона не є єдиною 
базою а, скоріше, доволі хаотичним збори-
щем. Якщо в початковій фазі свого існуван-
ня вона складалась із сканованих зображень, 
зроблених з оригіналів та фотокопій, які були 
на руках в населення, працівників музеїв, 
краєзнавців тощо, то старі фото міста неодно-
разово використовувались як історичні дже-
рела та ілюстрації. Особливо в цьому плані 
слід згадати історико-краєзнавчу діяльність 
завідуючої відділу історії Державного істори-
ко-культурного заповідника м. Дубна Тамари 
Борисівни Дмитренко [1; 2].

Із розвитком мережі Інтернет з’явилась 
нова група зображень, що були знайдені шля-
хом використання пошукових систем і до-
волі швидко вона перевищила за кількістю 

попередню. У цьому випадку оригінал зо-
браження  — фото на папері, для дослідника, 
зазвичай, недоступний. Антикварні фото є 
предметом колекціонування, що спричинило 
появу спеціалізованих сайтів (або їх розділів) 
для їх продажу та обміну [3; 4; 5]. На відміну 
від архівних та наукових сайтів, виставлені на 
продаж лоти з фотографіями швидко зника-
ють після транзакції, стаючи недоступними 
для дослідника, тож регулярний моніторинг 
таких сайтів і збереження цих цінних істо-
ричних джерел є необхідністю.

Збірка давніх фото міста поділяється 
за хронологією, об’єктом зйомки (панорама, 
архітектурний об’єкт, вулиця, зйомка пев-
них подій), особою фотографа, якщо її мож-
ливо встановити, технікою, що була викори-
стана. Окремою, досить численною групою 
є фотографії, зроблені військовослужбов-
цями Австро-Угорської імперії в 1915—1918 
роках. Особливістю цих фото зазвичай є їх 
використання, як поштівок  — вони роздру-

ковувались із 
р о з г р а фл е н ою 
зворотною ча-
стиною та, іноді, 
містять додатко-
ву інформацію у 
вигляді підписів, 
поштових штем-
пелів і повноцін-
них листів. Слід 
зауважити, що 
назву «Дубно» 
австро-угорські 
військові вжива-
ли не тільки для 
міста, а й для ча-
сом доволі дале-
ких околиць. На 
більшості цих 
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Рис. 1. Вид на місто. 1916 р.
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фото можна побачити ландшафти Малого 
Полісся та Повчанської височини. У даній 
публікації розглядаються ті знімки, що були 
зроблені безпосередньо в межах міста.

Із наявних на сьогодні в збірці фото-
графій виділяється значна група, підписана 
одним почерком і датована квітнем—трав-
нем 1916 року. Наразі невідомо, чи входило 
фотографування до службових обов’язків ав-
тора чи він просто скористався можливістю 
й наявністю часу та свободи пересування. Із 
тематики знімків можна припустити скорі-
ше друге. Кілька з них були зроблені з дуже 
близьких локацій, які знаходились у рай-
оні католицького та єврейського цвинтарів 
Дубна, на високій береговій терасі заплави 
р. Ікви. Перше фото направлене на місто, на 
передньому плані окопи та недобудована 
(чи розібрана) господарська споруда, видно 
монастир Бернардинів, на задньому плані — 
Мізоцький кряж (рис. 1), друге фото також 
демонструє окопи, що проходять через двір, 
але об’єктив був розвернутий у протилежно-
му, відносно попереднього, напрямку — тут 
видно край берегової тераси та район ниніш-
ньої вул. Вигнанка (рис. 2). Наступна світлина 
була зроблена власне на католицькому цвин-
тарі Дубна. Видно окоп, що проходить крізь 

ряди могил та край каплиці, що збереглась до 
нашого часу (рис. 3).

Фотограф бував у костелі монастиря 
Бернардинів, який використовувався для вій-
ськових потреб і зробив знімок цієї споруди 
ззовні (рис. 4) і зсередини (рис. 5). На остан-
ній видно вхід у крипту й деталі убранства та 
розписів.

Свої відвідини Дубенського замку ав-
тор датував 23 квітня 1916 року. Він зафіксу-
вав вид замкового двору (рис. 6) з частиною 
надбрамного корпусу, що мав на цей час до-
волі непривабливий вигляд та палацу князів 
Любомирських, який має сліди пошкоджен-
ня внаслідок військових дій. Видно вхід у 
церкву 41-го Селенгінського піхотного та 11 
Чугуєвського уланського полків, яка розташо-
вувалась у цій споруді до війни. Ще два знім-
ки (рис. 7, рис. 8) зроблено всередині палацу 
Любомирських. Обидва датовані квітнем 1916 
року і показують значні руйнування споруди 
на цей час — відсутня частина даху та пере-
криття другого поверху. Зберігся внутрішній 
розпис одного з приміщень у вигляді рослин-
них мотивів.

Ще одна група фото складається з двох 
зображень, видрукуваних у Празі, як стан-
дартні поштівки. Обидві були використані 

Рис. 2. Вид на район сучасної вул. Вигнанка. Травень 1916 р.
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за короткий термін для написання листів 
одним почерком. Перше фото направлене на 
Луцьку браму і монастир Бернардинів з вули-
ці Забрама (рис. 9). У центрі міста видно дим 
від значної пожежі. Штемпель листа датовано 
11 лютого 1918 р., але в тексті повідомляєть-
ся про якісь події в Дубно у 1916 р., що, мож-
ливо, є коментарем до подій на фото. Добре 

видимою деталлю є дерев’яне 
покриття тротуару на Забрамі. 
Друге фото, датоване за штемпе-
лем 29 січня 1918 р., є панорамою 
міста, знятою із дзвіниці косте-
лу монастиря Бернардинів (рис. 
10). Об’єктив було направлено на 
Іллінську церкву, видно частину 
монастирського саду, неіснуючу 
нині міську забудову та поруйно-
вану синагогу на задньому плані.

Ще кілька фото не входять 
до серій, або ж серійні до них не 
були виявлені. На одному з них, 
на вигляд, мирне життя, але на-
писи на зворотній стороні да-
тують його 1916 роком. Знімок 
зроблено із Забрами на Луцьку 
браму та монастир Бернардинів 
(рис. 11). Інше фото (рис. 12) та-
кож зроблено із Забрами на мі-
сто, але з більшої відстані, видно 
частину забудови вулиці. Ще одне 
фото демонструє вуличну сцену 
на перехресті нинішніх вулиць 
Кирила і Мефодія та Свободи, 
об’єктив направлено на фарний 
костел (рис. 13).

Невелика вибірка розгля-
нутих фото є доволі інформа-
тивною. З неї можна дізнатись 
про характер міської приватної 
забудови початку ХХ ст., розта-
шування польових фортифікацій 
у місті у 1916 р., стан та викори-

стання території монастиря Бернардинів ав-
стро-угорськими військовими, прослідкува-
ти стан руйнацій Дубенського замку до подій 
Брусиловського прориву, побачити вигляд 
вулиць та архітектурних пам’яток, деталі по-
всякденного життя військовослужбовців та 
цивільних жителів міста.

Рис. 3. Католицький цвинтар. 1916 р.
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Рис. 4. Монастир Бернардинів, 1916 р.

Рис. 6. Дубенський замок. 23 квітня 1916 р.

Рис. 5. Монастир Бернардинів, 
всередині костелу. 1916 р.
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Рис. 7. Дубенський замок. Палац Любомирських. 
Квітень 1916 р.

Рис. 8. Дубенський замок. Палац Любомирських. 
Квітень 1916 р.

Рис. 9. Вул. Забрама. Вид на місто. 1915—1916 р.
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Рис. 10. Вид на місто з дзвіниці костелу монастиря бернардинів. 1915 —1916 р.

Рис. 11. Вид на місто з вул. Забрама. 1916 р.
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Рис. 12. Вид на місто з вул. Забрама. 1915—1916 р.

Рис. 13. Центр міста, вид на фарний костел. 1915—1916 р.
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