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До нашого часу у незруйнованому вигляді дійшло п’ять споруд давньоруського Києва. Цікаво, 

що тільки одна з них — Михайлівська церква Видубицького монастиря — має дати початку  

будівництва та освячення, які зафіксовані у літописі та не викликають сумнівів. Про рік 

спорудження інших чотирьох храмів повідомлення історичних документів або суперечливі 

(Софійський собор), або взагалі відсутні (Троїцька надбрамна церква Печерського монастиря, 

церкви Спаса на Берестові та Кирилівська). При цьому, якщо про дату будівництва Софії, церков 

Спаса та Кирилівської проводилися спеціальні дослідження, а щодо перших двох точаться жваві 

дискусії, то стосовно Троїцької церкви у літературі утвердилася традиція датувати цей храм 

1106—1108 роками — часто без усяких застережень1. Але ця дата як слід не обґрунтована, а 

проведена нами розвідка приводить до висновку: імовірна дата будівництва церкви — між 1115 і 

1128 рр. Спробуємо довести це положення. 

Ні в літописах,  ні в “Києво-Печерському Патерику”, ні в інших документах, чиї протографи 

створені у давньоруську добу, Троїцька надбрамна церква не згадується взагалі. Можливо, 

найранішим джерелом, що містить згадку про храм, треба вважати Пом’яник Печерського 

монастиря (укладений між 1483—1526 рр.), в який внесений “Род игумена Троицкого Симеоно б”2; 

скоріш за все, тут ідеться про Троїцький Больницький монастир, що існував при надбрамній церкві 

і добре відомий з джерел XVII ст. [Це б я тепер викинув.– Д.В.] Найранішим безсумнівним 

свідченням про Троїцьку церкву є опис Києва у нотатках Мартина Ґруневега (1584 р.)3. 

Звідки ж у літературі виникла дата 1106—1108? Ще М.Закревський з’ясував,  що 

першоджерелом для цієї дати була “Тератургіма” Афанасія Кальнофойського. У цьому творі, що 

був виданий 1638 р. і мав на меті будь-що-будь довести святість Києво-Печерської лаври (а ця 

мета дає підстави сумніватися щодо достовірності повідомлень “Тератургими”), повідомляється (у 

коментарі до плану монастиря): “...до брами, яку і на котрій церкву Святої Трійці князь Миколай 

Давидович святоша заклав”4. Згідно з Патериком, Святоша через чотири роки після свого 

постриження став монастирським воротарем5. Щоб, спираючись на це повідомлення, дійти 

висновку, що Троїцька церква збудована у 1106—1108 рр., неминуче треба спочатку визнати 

вірогідними два припущення: 1) ворота, які охороняв Святоша, — це вже побудована надбрамна 

церква6; 2) гроші на церкву князь пожертвував тільки після свого постриження, яке датовано 17 

лютого 6614 р. (за січневим літочисленням це відповідає 1107 р.)7. І якщо друге припущення має 

якесь підґрунтя, а саме — слова Патерика, що усе своє майно князь віддав на різні благочинні 

справи і, зокрема, “на церковное строеніе”, то перше припущення безпідставне — адже зрозуміло, 

що й до спорудження надбрамної церкви монастир мав ворота, які, до речі, згадуються у літописі 

під 1096 р.8 Одже, якщо вірити повідомленню А.Кальнофойського і вважати вірогідним припущення 



номер два, то виходить, що церква могла бути збудована у діапазоні між постриженням Святоші 

(1107 р.) та його смертю, яка настала не раніше 1142 р., коли він востаннє згадується у літописі9. 

Згаданий вже М.Закревський до повідомлень київських письменників XVII ст., що не мали 

підтвержень у літописі, ставився з великою недовірою.  Ігноруючи дані А.Кальнофойського, він не 

мав сумнівів,  що “нынешние Врата и церковь не старее конца 17-го века”10. Але дослідження 

храму (про які М.Закревський не міг знати, так само, як і про нотатки Ґруневега), однозначно 

показали, що він має типові риси давньоруського зодчества 2-ї половини ХІ — початку ХІІ ст. і 

разом з Успенським та Михайлівським Золотоверхим соборами належить до так званої печерської 

архітектурної  школи11. Але чи свідчить ця обставина саме на користь дати 1106—1108, як 

вважають сучасні історики архітектури? Викладене у попередньому абзаці дозволяє відповісти: 

“Звичайно, ні”. Але археолого-архітектурні дані, по-перше, зменшують діапазон можливого часу 

будівництва, обмежуючи його “згори” 1128 р. — датою закладення храму Федорівського 

монастиря, що ознаменував зміну стилю київських мурованих споруд12. По-друге, вони (дані), хоч 

прямо й не підтверджують інформацію А.Кальнофойського (яка не підкріплюється більш давніми 

джерелами, але могла спиратися на усну традицію та на документи, що до нас не дійшли), але й 

не дають підстав заперечувати її достовірність. Таким чином, зв’язок будівництва храму з іменем 

Миколи Святоші цілком можливий, і 1107 р. можна визначити як дату, що обмежує згаданий 

діапазон “знизу”. 

Спробуємо відшукати між 1107 і 1128 рр. періоди, коли будівництво церкви виглядає найменш 

і найбільш імовірним. 

Згідно з М.Алешковським, у “Повісті временних літ” збереглися річні записи, які велись її 

автором у Печерському монастирі з 1091 по 1115 р.13 і, зрозуміло, приділяють особливу увагу 

подіям, пов’язаним з монастирем. “Повість...”, зокрема,  інформує про будівництво у монастирі 

мурованих  трапезної (1108 р.)14 та каплиці над похованням Євпраксії Всеволодівни (1109 р.)15.  

Якщо Троїцька надбрамна церква споруджена у 1107 чи у найближчі наступні роки, то 

залишається дивуватися, чому така визначна подія у монастирському житті не потрапила у 

літопис. Але якщо припустити,  що церкву збудовано у період після 1115 р., то мовчання відомих 

нам  літописів зрозуміло: їхні статті після 1115 р. не використовують печерські записи (хоча такі 

могли вестися). 

Таке припущення  узгоджується з аналізом даних про будівельну активність у Києві у 2-й 

половниі XI — на початку XII ст. Згідно з гіпотезою П.Раппопорта, у Києві з 60-х років XI ст. і до 

початку XII ст. безперервно працювала одна артіль, яка послідовно переходила з одного об’єкта 

на інший, витрачаючи на одну споруду в середньому три — чотири роки16. Ю.Асеєв заперечує 

положення про одну артіль у Києві17. І дійсно, якщо на хронологічній шкалі відзначити відомий з 

письмових джерел час будівництва мурованих споруди Києва (а також Київської землі), то видно, 

що деякі з них будувалися паралельно. Скоріш за все, у Києві або діяло дві артілі (у цьому 

випадку одна з них — це та, якій належать споруди печерської архітектурної школи), або одна, але 

така потужна, що могла працювати на двох об’єктах одночасно. Проте і в цьому випадку більш 

імовірно, що час будівництва споруд, про який відсутні дані письмових джерел, припадає на 



лакуни, що утворюються на графіку18. Як видно з нього, у 1107—1108 рр. київські майстри 

мурованого будівництва були задіяні одночасно на двох об’єктах — церкві Кловського монастиря і 

трапезній Печерського монастиря. 1108 р. розпочалося спорудження Золотоверхої церкви св. 

Михаїла, яке могло тривати до 1111 або 1112 р. Крім того, за князювання Святополка Ізяславича 

(в які саме роки — невідомо, але скоріше у другу, більш спокійну половину його правління, тобто 

між 1100 і 1113 рр.) йшли роботи по завершенню храму свв. Бориса і Гліба у Вишгороді. У період 

між 1111 і 1128 рр. з літопису відоме будівництво лише одного храму — св. Іоанна у Копиревому 

кінці (закладена 1121 р. і завершена, ймовірно, не пізніше 1124 р.). Логічно припустити, що в якісь 

з “порожніх” років зазначеного періоду (з урахуванням сказаного вище — після 1115 р.) і 

споруджувалася Троїцька надбрамна церква.  

[Розмір плінфи нібито свідчить про те саме. Див. окремий файл] 
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