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КАМ’ЯНІ НАДГРОБКИ НЕКРОПОЛІВ 
МІСТА ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІЗ МОТИВОМ ДЕРЕВА

У статті висвітлюється тема побутування кам’яних надгробків з мотивом дерева на теренах 
Переяславщини. Подана характеристика їх форми та декору, обрядового навантаження.
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Серед великого різноманіття надмогильних пам’ятників помітне місце належить тим, 
в основі структурно-художнього образу яких закладена подоба дерева (дуба) – його стовбура 
з обрізаними гілками, підкресленою фактурою кори, сучками, листям, гілками. Зустрічаються 
такі надгробки і на міських кладовищах Переяслава-Хмельницького Київської області: п’ять (5) 
одиниць з них знаходиться на Ярмарковому некрополі, шість (6) одиниць – на Заальтицькому 
та один – на цвинтарі Свято-Троїцької церкви. Це мізерна частина по відношенню до загальної 
кількості поховань на всіх некрополях Переяслава-Хмельницького, яких у місті чотири: Ярмаркове, 
Заальтицьке, Підварське, Андрушівське. Останнє дає підстави розглядати надгробки з символікою 
дерева як унікальні, і, відповідно, розглянути кожен з них індивідуально. Тим паче, що до сьогодні 
тема переяславських надгробків з мотивом дерева не досліджувалась.

Серед досліджень, присвячених кам’яним надмогильникам, традиційним для поховального 
обряду українців варто виділити роботи Миколи Моздиря та Валерія Малини [9, 10, 11]. Вчені 
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подають узагальнену характеристику надмогильних знаків та їх класифікацію, наводять хронологічні 
рамки побутування пнеподібних надмогильників (до середини ХХ ст.) [11, с. 9]. До речі, останнє 
твердження можна заперечити датуванням переяславських надмогильних каменів.

У часовому вимірі надгробки із переяславських некрополів займають досить невеликий 
період: з 1890-х років до 1980-х років. Кожен із надгробків має у центральній частині чітко 
виділене місце для епітафії. Написи, що збереглися на них, дають змогу встановити відносно точну 
дату виготовлення пам’ятника (за датою поховання), інколи, – віросповідання похованих. 

Далі, при визначенні датування, у статті подані тексти епітафій та зазначені параметри 
надгробків, а також матеріал, з якого вони виготовлені.

1891 роком датується один пам’ятник:
1) «Полковникъ Дмитрій Михайловичъ МатвЪенко умеръ 19 июля 1891 г.», (висота 1,60, 

граніт)
1900 роками датуються два пам’ятники: 
1) «Здесь покоится прахъ Николая Михайловича Пестрякова. Скон. 27 декабря 1904 г. на 

42 г. ж. Миръ праху твоему», (висота 1,40 м, граніт);
2) «Врачъ Владиславъ Васильевичъ Андржеевскій. Ум. 20 августа 1906 г. на 71 г. от роду», 

(висота 2,10 м, граніт)
1910-ми – 1920-ми роками – чотири пам’ятники:
1) «Яковъ Прохоровичъ Грона. Род. 23 марта 1875 г. Ум. 13 августа 1912 г. Миръ праху 

твоему дорогой отецъ», (висота 1,56 м, граніт);
2) «Илія Матюха. Гимназистъ 8-го класса. Убитый 1-го июля 1918 г. Миръ праху твоему 

дорогой сынъ, братъ и другъ. Да будетъ тебЪ вЪчная память дорогой Илюша», (висота 1,80 м, 
граніт);

3) «Митрофан Михайловичъ Кириченко. Род. 1896 г. 23 ноября. Георгий Игнатьевич Бялик. 
Род. 1896 г. 23 апреля. Убитые 1919 г. 15 апреля. Миръ праху вашему», (висота 2,56 м, граніт);

4) «Агафія Аверкіевна Пальчиковська. Скончалась на 42 г. ж. 28 августа 1920 г.», (висота 
0,92 м, граніт)

1940-ми – 1950-ми роками – два надгробки:
1) «Здесь похоронены коммунисты села Любарци, погибшие от рук фашистов 16.11.1941: 

Билык Федор Демьянович, Василенко Илья Дмитрович, Кирпа Захарий Павлович, Копач Марина 
Степановна, Криворот Герасим Алексеевич, Коваленко Василий Сергеевич, Кривонос Герасим 
Алексеевич, Кривонос Игорь Савович, Загрецкий Петр Федотович, Заболотный Иван Тимофеевич, 
Заболотный Григорий Тимофеевич. Вечная память дорогие земляки», (висота 4,20 м., бетон);

2) «Юзвиков Андрей Куприянович. 15.07.1892–25.06.1958. Любимому мужу, отцу от 
скорбящих жены, детей. Светлая память о тебе вечно будет жить в наших сердцах», (висота 1,48 м, 
граніт)

1970-ми – 1980-ми роками – чотири надгробки.
1) «Филатова Александра Семеновна. 15.02.1917–22.01.1970. Трагически погибла. Дорогой 

незабываемой от мужа, детей и родственников», (висота 1,90 м, граніт);
2) «Савенко А.И. 1897–1971. Кто не забыт – тот вечно живой», (висота 1,56 м, граніт)
3) «Чайка Дарья Семеновна. 30.03.1910–10.03.1981. Дорогой маме и бабушке от детей и 

внуков», (висота 1,80 м, граніт).
За формою переяславські надгробки можна розділити на три групи. До першої належать 

чотири пам’ятники. Це традиційні пнеподібні хрести. Їх стовбур із обрубаними гілками вгорі 
викінчується однораменним хрестом. Друга, найчисельніша, група налічує 7 предметів. До неї 
можна віднести надгробки, що мають форму масивних стовбурів з обрубаними як вертикально, 
так і горизонтально гілками. Осібно виділяється один пам’ятник, який швидше нагадує обеліск. 
Розміщений він на високому постаменті, має форму піраміди із обрізаними вертикально гілками 
(верхня та центральна частини), викінчується-зірочкою. Цей надгробок встановлений на братській 
могилі, загиблих у 1941 р.

Різняться надгробки оформленням основи-постаменту, верхньої частини, окремих 
деталей, таблички для епітафії та декоративними елементами. Більшість з них (8) встановлені на 
чотирикутних плитах, серед яких виділяються масивні монолітні камені, що швидше нагадують 
Голгофу у зображенні розп’яття чи первісний пагорб у мотиві світового дерева. Для кількох 
надмогильних каменів основою служить нижня потовщена частина стовбура з чітко вираженими 
обрубаними гілками. Зрізи розташовані як вертикально (масивні гілки), так і горизонтально (дрібні 
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зрізи). Шість надгробків, встановлених на плиті, мають вище плити-основи масивне потовщення з 
чотирма грубими, досить високо обрубаними гілками по кутах. Складається враження, що масивний 
стовбур дерева піднімається вгору із розето-подібної чотиригранної чаші (імітація «голгофського» 
хреста ?). У одному з пам›ятників таких гілок-шість. Ще один надгробок має вісім вертикально 
відсічених стовбурців: ними відмічені кути та середина кожної сторони чотирикутника-основи. 
Їх розташування формою наближається до восьмикутної зірки – символу Великої Богині Праматері 
(у християнстві-Богородиці). Подібний знак, як і шестикутний хрест-розету, можна також 
пов’язати із Перуном. Останнє твердження буде доречним, якщо взяти до уваги мотив дуба, який 
прослідковується у пнеподібних хрестах.

Для п’яти надмогильників характерна цікава деталь. Це масивна гілка, що відгалужується 
майже від основи стовбура і піднімається вгору до середини чи (частіше) до третини висоти 
пам›ятника. Розташовується вона справа від епітафії. В одному із пнеподібних хрестів від низу 
стовбура вгору піднімаються 3-и гілки. На рівні епітафії дві бокові гілки обрубані та одна з них 
заломлена до центрального стовбура, який вгорі викінчується раменом, утворюючи хрест. На рамені 
та вістрі хреста – зрізи дрібних гілок. 

Вершиною кількох пам’ятників служить високо обрізаний стовбур, на якому розташовані 
горизонтальні зрізи дрібних гілок. У п’яти надгробках стовбур відсічений нижче або ж 
набагато нижче за бокові гілки, які виступають збоків. Викінчення стовбура частини пнеподібних 
хрестів має

• форму букета, утвореного відсіченими дрібними гілками
• вилкоподібну форму, утворену 2-ма боковими гілками
• заглибину, оточену кількома боковими гілками, на які розгалужується стовбур 
Напівовальний зріз вершини одного надгробка нагадує пам’ятник-стелу. 
Верхня частина стовбура пнеподібного хреста, що стоїть на могилі переяславського 

гімназиста Іллі Матюхи не обрізана, а зламана. Можливо, останнє (якщо це не пошкодження) 
пов’язане з віком померлого та з тим, що, як твердить епітафія, гімназист був убитий. 
За свідченнями респондентів Ілля Матюха брав участь у бою під Крутами [8]. Був там поранений.

У центрі пнеподібних хрестів традиційно розташовується епітафія. Її текст нанесений на
• свиток (у деяких надгробках великий та масивний)
• табличку
Формою та місцем розташування епітафій вирізняються два пам’ятники. В одному – 

табличка з епітафією розділена на дві частини (хрест поєднує два поховання). На другому – 
епітафія міститься з двох сторін стовбура (надгробок на цвинтарі Свято-Троїцької церкви). З одного 
боку вона займає центральну частину підніжжя дерева (текст, в якому зазначено ім’я похованого). 
На зворотньому боці вгорі на зрізі гілки-свідчення про час смерті. В одному пнеподібному хресті 
дві гілки з боків обрамляють епітафію. У кількох пам’ятниках центральна частина стовбура під 
свитком – пласка та швидше нагадує стелу чи стоячий надмогильний камінь. Епітафія у таких 
надгробках умовно ділить стовбур на дві частини.

Інколи вгорі над епітафією розташована овальна чи кругла рамка для фото, портрета. 
У більшості випадків вона незаповнена.

Поверхня надгробків декорована тріщинами, заглибинами, що імітують кору дерева. У трьох 
пам’ятників присутні елементи декоративного орнаменту. Це – подвійний дубовий листок з плодами, 
У-подібний мотив та фрагмент ламаної лінії, яка обрамлює внизу основу пнеподібного хреста. 
Ламана лінія та У-подібна деталь в орнаменті можуть нести подвійне навантаження: вказувати 
так, як і дубовий лист на фітоморфну приналежність спиляного стовбура або ж виконувати ще й 
захисну функцію чи мати відношення до некрологічних культів. Сакральне значення обрядового 
атрибута з подібною символікою не можна втиснути у вузькі рамки однозначних понять. Символізм 
ідеї подібного надгробка сягає у прадавні віки. Трансформування форми та відносно новітні 
нашарування у вигляді окремих деталей тільки посилюють сакральність предмета.

Лише один із переяславських надгробків, про які іде мова, по формі можна віднести 
до традиційних пнеподібних хрестів. Саме він має «рідне» хрещате завершення. Наявність чи 
відсутність хреста на вершині надгробка могла би свідчити тільки про віросповідання покійного. 
Але датування більшості пам’ятників, що припадає на богоборчі часи дає підставу вважати: хрест, 
як викінчення надгробка проігнорували при його виготовленні. У деяких надгробках вершина-хрест 
була збита пізніше (залишилися сліди сколів). Є вірогідність того, що для окремих поховань були 
використані пам’ятники із давніх забутих могил.
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Пнеподібні надгробки, як уже зазначалося вище, складають дуже невеликий відсоток 
від загальної кількості надмогильних пам’ятників. Для поховань християнського населення 
Переяславщини вони не були традиційними. Хоч використовували їх для увінчання могили 
як православні, так і католики та іудеї. В даному випадку надгробки різнилися окремими 
деталями: при цьому сам принцип побудови – пнеподібні обриси зберігалися, видозмінюючись у 
елементах оформлення.

Ряд ознак характерних для поховальної обрядовості давніх слов’ян і надалі українців (спосіб 
поховання, місце поховання), а також ареали розвитку та поширення каменеобробного промислу 
пояснюють скупість та відносну хронологічну новизну артефактів, пов’язаних із виготовленням 
пнеподібних надмогильних каменів.

На Переяславщині побутують надгробки у вигляді пнеподібних, стовпоподібних хрестів та 
стоячих надмогильних каменів. Виготовлені вони традиційно із граніту та пісковика. За свідченнями 
статистичних оглядів пласти пісковика залягали на території Переяславського повіту (правий 
берег), Зіньківського та Полтавського повітів [3, с. 48]. У Кременчуцькому та Лубенському повітах 
розробляли «…камінь гранітної породи…», який знаходили «…в землі і в окремих місцях на 
поверхні» [3, с. 48].

Сама ідея оформлення надгробка не є далекою українській народній культурі. 
Трансформування окремих орнаментальних форм антропоморфних та фітоморфних як у 
плоскісному, так і у рельєфному вимірі дозволяє певною мірою споріднити антропоморфні стели 
та давні українські хрестокамені з пнеподібними надгробками. На думку авторок, підтвердженням 
цьому є вирішення у деяких пам’ятниках центральної частини стовбура. Пласкою формою вона 
швидше наближається до стоячого надмогильного каменя-стели. В самій основі надмогильної 
стели закладена нашими предками ідея антропоморфної подоби. Вона мала уособлювати небіжчика 
та служити місцем для душі, прихистком для нематеріальної субстанції на час її перебування у 
світі матеріальному.

Поєднання, а надалі й ототожнення образів Великої богині Праматері та Світового Дерева 
у дохристиянських віруваннях давніх українців неодмінно мало закріпитися у образотворчих 
символах народного мистецтва. Свідченням того виступають деякі обрядові атрибути. Наприклад, 
«Тополя», «Куст» – елементи зеленосвятського дійства, у яких живу людину наділяють 
фітоморфними рисами. Людську подобу-машкару ставлять на вигоні у селах Правобережної 
Київщини під час святкування першого Спаса-медового (14 серпня) [6, с. 123]. Так званий, 
«Маковій» формою та декором нагадує язичницького ідола, котрий бовванів на святилищах та 
могильниках. 19 серпня на свято Преображення Господнього (другий Спас-яблуковий) поруч з 
«Маковієм» ставили великий однораменний хрест із православною іконою та заквітчували його 
плодами і рослинами [6, с. 124]. Цей християнський символ дуже нагадував придорожні хрести 
та по декору наближався до кам’яних пнеподібних хрестів Західної України. У західноукраїнських 
надгробках серед декоративних деталей трапляються мотиви маку. Це – ознака язичницького ідола, 
некрологічний символ чи символ продовження роду? Така амбівалентність закладена у символіку 
багатьох понять та атрибутів. У міфології майже всіх народів світу вона присутня у віруваннях, 
пов’язаних з деревом. «Дерево життя» – «дерево смерті» – «світове дерево» – «священне дерево 
всього насіння»… Воно служить ще і світовою віссю, врівноважуючи Всесвіт, зв’язуючи світ 
реальний – світ життя із світом предків. Отже, дерево-атрибут, у даному випадку-надгробок, може 
слугувати засобом для поєднання душі небіжчика з померлими родичами. Н. Велецька називає 
ритуальне дерево «переправою до раю» [2, с. 110].

Не можна ігнорувати також відведену цьому символу роль Дерева роду. На нього покладали 
як енергетичне, так і інформативне навантаження. В інтер’єрі народного житла лемків дерево роду 
займало місце на дверях, інформуючи кількістю гілок, плодів та квітів про склад родини [7, с. 45]. 
На могилі у вигляді стовбура з обрубаними гілками та зламаною чи відсіченою верхівкою 
воно перетворюється на дерево смерті. Інколи на зрізах гілок викарбовували імена померлих 
родичів та заупокійні молитви. У такому разі, кожна обрубана гілка повинна була символізувати 
померлого родича.

Принцип ототожнення цілої родини чи окремої людини з деревом притаманний для 
вірувань різних народів. Дослідники пов’язують останнє з культом Великої матері-Богині світу та 
переконаннями, що небіжчики після смерті повертаються до своєї Праматері [4, с. 157]. Загально 
відомі традиції ховати мерців під корінням дерева, у його кроні та дуплах. В Україні звичай ховати 
немовлят у садках біля хати зберігався ще у кінці ХІХ ст. На цвинтарях на могилах, зазвичай, 
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садили дерева та кущі (це-яблуня, груша, вишня, калина, тополя і ін.). По аналогії вони були 
уособленням душі покійного, місцем її перебування. Ідея перевтілення небіжчика у дерево чи 
інші предмети, тварин, птахів була закріплена у дохристиянських культах слов’ян та в уявленнях 
українців [5, с. 55-58]. В українському фольклорі ми зустрічаємося з казками про переселення душі 
покійної матері у вербу, яблуню. Таким чином, вона отримує можливість допомогати своїй дитині-
сироті. Пісні та перекази про дівчину, яка стала тополею, кущем калини, шипшини і т.п.; парубка 
чи козака, що перетворився у дуба, явора… є ще одним підтвердженням ідеї продовження життя 
душі у світі матеріальному. Надгробок, у якому б вигляді він не був, живої рослини чи каменю мав 
стати уособленням небіжчика.

Язичницький символ – «світове дерево» з часом набуває християнізованого вигляду. 
Свідченням останнього можуть бути апокрифічні твори. Українські легенди розповідають про 
«триблаженне древо», яке виросло на могилі Адама. Воно мало три стовбури (варто згадати форму 
деяких кам’яних надгробків), кожен з яких мав своє магічне значення. Згодом із цього дерева був 
виготовлений хрест для Спасителя [1, с. 120].

Міфологізована ідея антропоморфної та фітоморфної спорідненості отримала найповніше 
втілення в образах матеріального світу. Закріпившись у формах пнеподібних надгробків кам’яна 
«баба»-стела у часи християнства змінює обриси, перетворюючись у хрест – символ нової 
віри. При цьому, на сакральному рівні зміни майже не відбуваються. Разом із язичницькими 
культами християнізуються давні символи та обряди, залишаючи за собою основні функціональні 
властивості.
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Laryssa Godllina, Olena Zham 
(Pereyaslav-Khmelnitsky)
Gravestones of Pereyaslav-Khmelnitsky with tree motives
The article highlighted the topic of existence of the gravestones with tree in Pereyaslav area. The 

characteristics of ist shape, decoration and semantics are also given.
 


