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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність  теми. Стрімкі  зміни  в  соціально-економічному  і  духовному

розвитку  України  на  межі  тисячоліть  зумовили  необхідність  поглибленого
дослідження  попередніх  етапів  суспільного  поступу.  Нового  рівня  опрацювання
потребує  документальна  історія  провідних  релігійних  центрів,  які  залишили
помітний слід  у розвитку культури як  на рівні  держави,  так  і  окремого міста  чи
регіону.  В  цьому  контексті  особливе  місце  посідає  Чернігів  та  його  Єлецький,
Троїцько-Іллінський, Борисоглібський і П’ятницький монастирі, які в XVII-XVIII ст.
були  не  лише  найбільшими  духовними  центрами  Лівобережної  України,  а  й
виступали потужними осередками поширення культури, освіти і книгодрукування.

Аналіз духовних і світських процесів Північного Лівобережжя в XVII-XVIII
ст.  є  актуальним завданням сучасної  історичної  науки,  оскільки на  даний час  не
існує  ґрунтовних комплексних праць,  які  б  синтезували  багатопланову  діяльність
чернечої братії усіх чотирьох монастирів Чернігова, а також детально висвітлювали
їхній вплив на духовне й світське життя міста. Водночас вивчаючи та аналізуючи
господарську і культурно-просвітницьку діяльність монастирів, науковці приділяють
увагу  насамперед  дослідженню  їхньої  документальної  спадщини,  формуванню
цілісних  архітектурних  комплексів  та  окремих  храмів,  наявності  матеріального
забезпечення, однак, дуже мало вишукувань присвячується ролі обителей в розвитку
культурних процесів.

Необхідність  всебічного  вивчення  історії  Єлецького,  Троїцько-Іллінського,
Борисоглібського  та  П’ятницького  монастирів  особливо  важлива  в  сучасних
геополітичних умовах, оскільки з перелічених комплексів до нашого часу діючими
залишаються лише два перших, а Борисоглібський та П’ятницький стали жертвами
трагічних суспільно-політичних процесів ще в кінці XVIII ст. Нині, на превеликий
жаль,  ми можемо спостерігати  лише окремі  будівлі  та  залишки фундаментів,  які
нагадують сучасникам про колишні величні архітектурні монастирські комплекси. У
сучасних умовах органам влади слід посилити взаємодію з релігійними громадами,
які  активно діють при монастирях для збереження історико-культурної  спадщини,
водночас враховуючи досвід успішної співпраці обителей і влади попередніх етапів
розвитку.

Актуальним  залишається  пошук  науково  обґрунтованих  шляхів  подолання
негативних  тенденцій,  які  проявилися  у  справі  охорони  пам’яток  монастирської
архітектури, а також існує нагальна потреба перегляду концептуальних підходів до
їх реставрації і збереження.

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. Дисертація
виконана  в  межах  планової  теми  кафедри  історії  та  культури  України  ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія
Сковороди»: «Суспільно-політичні трансформації в Україні ХІХ – початку ХХІ ст.»
(номер державної реєстрації 0118U003849).

Мета  дисертаційної  роботи  полягає  у  з’ясуванні  впливу  монастирських
комплексів  Чернігова  на  процеси,  що  відбувалися  в  духовному  і  соціально-
економічному  житті  міста  і  регіону  в  XVII-XVIII  ст.,  та  відображенні  процесу



набуття  монастирськими  архітектурними  ансамблями  статусу  пам’яток.  Для
досягнення поставленої мети визначено наступні завдання:

– охарактеризувати джерельну базу та історіографію проблеми;
– відслідкувати процес формування і монастирських ансамблів;
– встановити локалізацію історичних об’єктів на території монастирів;
– з’ясувати основні передумови розвитку обителей у досліджуваний період; 
– виявити зміну соціального статусу чернецтва під впливом суспільно-
політичних трансформацій; 
– визначити місце і роль чернігівських монастирів у духовному та світському
житті міста та Північного Лівобережжя України;
– простежити вплив монастирів на суспільно-політичні процеси в Чернігові у
XVII – XVIII ст.;
–  проаналізувати  напрямки  співпраці  чернігівських  монастирів  та
Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»;
– реконструювати культурно-освітню сферу функціонування монастирів;
– виписати процедуру набуття статусу пам’яток монастирськими комплексами;
–  запропонувати  низку  практичних  рекомендацій  щодо  удосконалення
вивчення,  збереження  та  охорони  нерухомої  культурної  спадщини  в
монастирях.
Об’єкт дослідження – монастирі Чернігова XVII-XVIII ст. в соціокультурному

просторі Північного Лівобережжя.
Предмет  дослідження  –  вплив  Єлецького,  Троїцько-Іллінського,

П’ятницького, Борисоглібського монастирів на духовне і світське життя, суспільно-
політичні процеси Північного Лівобережжя XVII-XVIII ст. та визначальні чинники
реконструкції  і  набуття статусу пам’яток монастирських комплексів на сучасному
етапі розвитку.

Хронологічні межі дослідження охоплюють кілька часових проміжків: XVII-
XVIII ст.,  а  також  сучасний  період.  Такий  часовий  вибір  зумовлений  низкою
чинників, важливе значення серед яких відігравали соціально-економічні, політичні,
духовні. Після Берестейської унії (1596 р.) відбулися суспільно-політичні зміни, які
вплинули  на  розбудову  монастирів.  Водночас  антимонастирська  секуляризаційна
реформа  кінця  80-х  рр.  XVIII  ст.  остаточно  ліквідувала  П’ятницький  та
Борисоглібський  монастирі,  а  Єлецький  та  Троїцько-Іллінський  були  помітно
ослаблені. Верхня хронологічна межа: ХХ – початок ХХІ ст. – це час активних змін у
життєдіяльності  збережених  монастирських  комплексів,  коли  після  занепаду  та
гонінь монастирі переживають процес реінкарнації та стають потужними духовними
осередками,  а  держава  розпочинає  брати  активну  участь  в  процесі  їхнього
збереження,  надаючи  статус  пам’яток  національного  значення  і  сприяє  їхньому
розвитку з урахуванням інтересів та потреб релігійної громади.

Територіальні рамки охоплюють в основному територію міста Чернігова та
прилеглі до нього земельні володіння, на які поширювався культурний та соціально-
економічний вплив монастирів, з урахуванням того факту, що контакти чернігівських
монастирів  з  іншими релігійними осередками мали місце в  межах усіх  етнічних
українських земель, з Києвом та Лівобережжям включно.



Методи  дослідження. Методологічні  засади  дослідження  базуються  на
сприйнятті кожного монастиря як цілісного комплексу-пам’ятки, яка формується і
розвивається разом та,  водночас,  паралельно з містом, зважаючи на потреби його
мешканців  та  історичні  реалії.  Таким  чином,  узгоджується  їх  співвідношення  з
соціальними,  історичними  та  економічними  впливами,  що  відобразилися  на
розташуванні  об’єктів  та  їхньому  функціональному  призначенні.  При  написанні
дисертації використовувалися такі загальноісторичні методи як індукція, дедукція,
аналіз,  синтез,  метод історичних аналогій та  методи класифікації  й типологізації.
Було систематизовано й уніфіковано написання історико-географічних термінів, що
мають неопосередковане відношення до історії формування комплексів монастирів.
З огляду на широкий та комплексний характер теми, її тісний зв’язок з питаннями,
що знаходять своє відображення у сферах містобудування, демографії та етнографії,
в  методиках досліджень знайшли застосування й міждисциплінарні  підходи.  Таке
поєднання  різних  методів  дало  можливість  проаналізувати  і  висвітлити  історію
виникнення, розвиток та діяльність кожного з досліджуваних монастирів у певний
період часу, чітко окреслити часовий інтервал їхнього остаточного формування та
найбільшого  розвитку,  оприлюднити  процедуру  набуття  монастирями  статусу
пам’яток національного значення.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі вперше
на  широкій  джерельній  базі  комплексно  розкривається  процес  формування  і
розвитку  всіх  чотирьох  монастирських  комплексів,  які  діяли  в  місті  Чернігові,
виявлено й висвітлено маловивчені аспекти їхнього функціонування, проаналізовано
еволюцію  соціально-економічного  стану  монастирських  комплексів  від  часткової
руйнації і занепаду до повного відновлення. Уперше висвітлено цілісну процедуру
набуття  монастирськими  спорудами  та  комплексами  статусу  пам’яток,  які
охороняються законом від спроби їх зміни чи руйнування. Поглиблено та доповнено
сучасні  напрацювання  щодо  взаємозв’язку  розвитку  чернігівських  монастирів  і
поширення освіти в місті і регіоні, розмаїття форм і напрямів діяльності обителей у
різних  сферах  життєдіяльності  міста  та  області.  Набуло  подальшого  розвитку
дослідження стану реформування монастирського життя за часів Російської імперії,
його впливу на життя монастирів.

Практичне  значення  одержаних  результатів  полягає  в  тому,  що  ідеї,
теоретичні положення, висновки та фактичний матеріал можуть бути корисними при
написанні узагальнюючих праць з історії України чи монографічних досліджень з
церковно-релігійної  тематики,  у  процесі  викладання  нормативних  і  спеціальних
курсів, семінарських занять з історії та релігієзнавства, у виховній роботі з учнями і
студентами, для врахування в програмах збереження цінних сакральних пам’яток.
Результати  дослідження  можуть  бути  враховані  при  розробці  стратегії
взаємовідносин незалежної Української держави з церковно-релігійними громадами.

Особистий  внесок  здобувача. Дисертація  є  самостійною,  завершеною
науковою працею,  в  якій  висвітлені  власні  ідеї  і  розробки автора,  що дозволило
вирішити поставлені завдання. Робота містить теоретичні та методичні положення і
висновки,  сформульовані  дисертанткою  особисто.  Особистий  внесок  здобувача
полягає,  насамперед, у комплексному дослідженні історії монастирів Чернігова як
найбільших  осередків  культурної,  освітньої  та  книговидавничої  діяльності.



Використані в дисертації ідеї, положення та гіпотези інших авторів мають відповідні
посилання. В роботі наведені результати досліджень, отримані здобувачем за його
безпосередньої участі, в період з 2012 по 2020 рр. Дисертаційна робота є підсумком
наукових  досліджень,  виконаних  автором,  в  основному,  самостійно,  а  також  у
співавторстві у вигляді наукових праць, що наведені в списку публікацій за темою
дисертації. Опубліковані праці у фахових виданнях [1 – 3, 5] виконані здобувачем
самостійно.  В  роботі  [4],  здійсненій  у  співавторстві,  внесок  здобувача  був
вирішальним і йому належать такі результати: введення до наукового обігу раніше
не  відомих  матеріалів;  шляхом  опрацювання  та  аналізу  доступних  архівних
документів,  всебічно  досліджено  фактор  впливу  Борисоглібського  монастиря  на
формування та становлення освітньої системи Лівобережної України; структуровано
і опрацьовано інформацію про документи, датовані періодом середини XVII – XVIII
ст., які збереглись до нашого часу в оригінальному вигляді, а також використано їхні
більш пізні  за  часом  копії;  описано  особливості  знайдених  архівних документів,
визначено їхнє значення для подальших наукових досліджень. Матеріали публікації
[4] були підготовлені здобувачем, а їхня обробка, аналіз та переклад тексту здійснені
спільно із співавтором.

Апробація  матеріалів  дисертації. Основні  положення,  результати  та
висновки дисертаційної роботи було оприлюднено у формі доповідей та обговорено
на науково-практичних конференціях: «Нові дослідження пам’яток козацької доби в
Україні» (м.Київ, 2012, 2013, 2016, 2018 рр.), ІІ міжнародному семінарі «Проблемы
сохранения культурного наследия» (Росія, м.Курськ, 2012 р.), «Сіверщина в історії
України»  (м.Глухів,  2013  р.),  «Історико-краєзнавчі  дослідження:  традиції  та
інновації»:  Міжнародна  науково-практична  конференція  (м.Суми,  2013  р.),  І
Міждисциплінарні  гуманітарні  читання  (м.Київ,  2013  р.),  «Церква-наука-
суспільство:  питання  взаємодії»  (м.Київ,  2014  р.),  «Спаські  читання»  (м.Ніжин,
м.Батурин,  2016  р.),  «Музеї  та  реставрація  у  контексті  збереження  культурної
спадщини: актуальні виклики сучасності» (м.Київ, 2017 р.), «На пограниччі культур
та  етносів:  взаємоконтакти  як  спосіб  комунікації  та  еволюції»  (м.Львів-Винники,
2018  р.),  ХХІХ  Міжнародна  наукова  конференцію  «Історія  релігій  в  Україні»
(м.Львів,  2019  р.),  «Основні  напрямки  розвитку  наукових  досліджень  молодих
учених»  Матеріали  VІІІ  Всеукраїнської  науково-практична  конференція  молодих
учених, аспірантів та студентів (м.Переяслав, 2020 р.), 

Основні положення і висновки дослідження висвітлено в 17 публікаціях, з них
у 5 наукових фахових виданнях України за спеціальністю, 3 – додатково і  інших
виданнях і 9 публікацій апробаційного характеру.

Структура  роботи обумовлена  метою  і  завданнями  дослідження.  Вона
складається  зі  вступу,  чотирьох  розділів  (12  підрозділів),  висновків,  списку
використаних джерел і літератури (203 найменування) та 2-х додатків. Повний обсяг
дисертації складає 230 сторінок, із них основного тексту – 172 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У  вступі обґрунтовано  вибір  теми  дисертаційного  дослідження,  її

актуальність,  окреслено  хронологічні  й  територіальні  межі,  визначено  об’єкт  і
предмет  дослідження,  його  мету  і  завдання,  обрано  методологію  досліджень,



розкрито  наукову  новизну  та  практичне  значення,  визначено  особистий  внесок
здобувача,  описані  форми  апробації  результатів  та  перспективи  подальших
досліджень.

У  першому  розділі  «Історіографічна  та  джерельна  база  дослідження.
Методологія дослідження» проаналізовано стан наукової розробки обраної теми у
вітчизняній  та  зарубіжній  літературі,  подано  детальну  характеристику  джерел,
використаних при підготовці роботи, розглянуто методологічні основи дослідження,
що  сприяли  досягненню  мети  і  вирішенню  поставлених  завдань.  Аналіз
опрацьованих  матеріалів  показав,  що  тема  формування  архітектурних  ансамблів
Єлецького,  Троїцько-Іллінського,  Борисоглібського та П’ятницького монастирів, та
їхній вплив на політичні, соціально-економічні та культурні процеси до сьогодення
не була предметом окремого комплексного дослідження. Розділ складається з трьох
підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія  проблеми» перш  за  все  було  розглянуто
накопичений  історіографічний  матеріал,  проаналізовано  стан  наукової  розробки
питання,  виділено  етапи  дослідження  та  описано  проблематику  теми.  Розгляд
історіографії  здійснено  за  проблемно-хронологічним принципом та  згруповано  за
періодами.

Історіографічну традицію вивчення монастирів Чернігова можна розподілити
на кілька етапів: 

перший етап – охоплює середину XIX – початок XX ст., це період зародження
наукового інтересу до історії монастирів Чернігова, як древніх історичних пам’яток.
В  цьому  пласті  відслідковується  намагання  зорганізувати  повноцінні  наукові
дослідження.  Вперше  інтерес  до  цієї  проблематики  дослідники  проявили  ще  в
середині  ХІХ  ст.  Першим  історією  давніх  архітектурних  пам’яток  зацікавився
архієпископ  Лазар  Баранович.  Завдяки  його  наполегливості  та  впливовості
починають  відроджуватися  православні  святині  Чернігова,  серед  яких  церкви
Єлецького та П’ятницького монастирів, печери Іллінського монастиря. 

Перші  своєрідні  краєзнавчі  твори  церковних  діячів  Чернігівської  єпархії
Іоанікія  Галятовського  та  Дмитра  Туптала  дають  змогу  не  лише  отримати
інформацію  про  історію  Чернігівських  монастирів,  а  й  про  перші  археологічні
спостереження.  Так,  І.  Галятовський  у  своїй  праці  «Скарбница  потребная  и
пожитечная  всему  свету»  опублікованій  в  останній  чверті  XVII  ст.,  доносить
відомості та опис речей знайдених поблизу Успенської церкви (окремі елементи даху
та перекриття храму, фрагменти шиферних гробниць, плитки підлоги з нанесеною
на неї поливою тощо), подає чіткий опис окремих давньоруських фресок. У своїх
працях згадані  вище автори спирались на матеріали,  описи та  кресленики планів
XVIII  ст.  Змістовними й інформативними є праці  М.  Маркова,  М. Маркевича,  С.
Котлярова,  В.  Хижнякова  та  А.  Яригіна,  в  яких  також  висвітлюється  зазначена
тематика. 

Значна кількість інформації міститься у роботах дослідників проблем релігії
О.  Єфімова,  Т.  Стефановського  та  О.  Багаєвського,  П.  Ростовцева,  О.
Страдомськрого.  Опрацьовані  ними  матеріали  відображають  процес  початку
формування  монастирів,  їх  роль у  житті  тогочасного  Чернігова.  Заслуговують  на
увагу  праці  істориків  початку  ХХ  ст.:  «Черниговская  епархия  после  Батыя,



именуемая  Брянскою»,  «Очерки  истории  г.Чернигова  907-1907  гг.»,  «Картины
церковной жизни Черниговской епархии из ІХ - вековой ее истории», в яких автори
намагалися  показати  давнє  походження  міста  Чернігова,  при  цьому  проводячи
історичні паралелі з формуванням та розвитком основних монастирських об’єктів.
Історіографічні дослідження на цьому етапі в більшій мірі пов’язані з культурно-
просвітницьким  розвитком  монастирів.  Значно  менше  уваги  приділено  таким
напрямкам  як,  наприклад,  церковна  архітектура,  діяльність  друкарні  Троїцько-
Іллінського  монастиря.  Перша  інформація  з  історії  формування  монастирських
комплексів була тісно пов'язана з археологічними роботами на їхніх територіях. Ці
відомості  відносяться  до періоду  другої  половини ХІХ ст.  Зокрема,  у  працях М.
Маркова та Г. Барадуліна поряд з історичними описами підземної частини храмів
Троїцько-Іллінського  монастиря,  подається  лише  невеличкий  опис  архітектури
храмів.  Значно  доповнили окреслену  тему  публікації  в  часописах  “Черниговские
епархиальные известия” та “Черниговские губернские ведомости”;

до  другого  етапу наукових  публікацій  стосовно  теми  даного  дослідження
можна  віднести  роботи  вчених  радянського  часу  (починаючи  з  1920-х  рр.  –  до
початку 1990-х рр.). Кількість наукових праць, що побачили світ в цей період, доволі
незначна, оскільки радянська влада розглядала церкву як антидержавну структуру.
Суспільству доносилась  точка зору про виключно негативну роль всіх церковних
інституцій  у  житті  народу.  Такі  погляди  стали  переважаючими  в  науковій  та
популярній  літературі.  Історії  монастирів,  як  окремого  предмету  дослідження  не
існувало  взагалі.  В  цей  історичний  період  масово  вилучались  з  наукового  обігу
результати, отримані раніше під час наукових досліджень, але приємним винятком
стали студії П. Смолічева та роботи М. Макаренка. Так, наприклад, при дослідженні
П’ятницької  церкви  була  виявлена  фреска  св.  Теклі,  яку  згодом  вилучили
безпосередньо  з  храму.  І.  Моргилевським  і  М.  Бойчуком  проводяться  фіксація
наявності  та  обстеження  фрескового  живопису  в  Успенській  церкві  Єлецького
монастиря.  На жаль,  репресії  30-х  років  та  Друга  світова  війна на  тривалий час
зупинили будь-які наукові дослідження. Переважна більшість науковців цього часу
акцентували  свою  увагу  лише  на  візуальних  оглядах  і  фіксації  архітектурних
об’єктів. Відновлення активної зацікавленості  церковно-монастирською тематикою
відбувається одразу після визволення Чернігова від гітлерівських окупантів в 1943 р.
Вагомий  доробок  в  цей  період  зробили  архітектори  П.  Барановський  та  М.
Холостенко, особливість робіт яких полягала в тому, що вони часто використовують
картографічні  матеріали,  архівні фото та письмові  джерела.  Трохи пізніше долею
пам’яток  Чернігова  опікувалися  М.  Яцура,  І.  Єдомаха,  А.  Карнабед.  Останній
активно  досліджував  унікальні  особливості  м.  Чернігова  як  потужного
урбаністичного центру в різні епохи його існування. За твердженням А. Карнабеда,
саме на період XVII – XVIII ст. припадає час формування традиційного історичного
міського середовища, яке збереглося до нашого часу. Завдяки активній науковій та
дослідницькій  діяльності  М.  Цапенка,  Г.  Логвина,  В.  Вечерського  було  отримано
нові дані не лише про монастирі Чернігова, а і всього Лівобережжя України. Також
вагомим доробком є праці В. Коваленка, який постійно звертався до джерел більш
пізнього походження та вказував на провідну роль монастирів у формуванні міського
середовища Чернігова та їхній вплив на всі суспільні процеси;



з  початку  90-х  років  ХХ ст.  у  вітчизняній  історичній  науці  окреслився
сучасний етап  стосовно досліджуваної  теми,  який характеризується переоцінкою
усталених поглядів на питання історії церковної та монастирської минувшини. Цей
часовий проміжок насичений великим масивом праць, присвячених досліджуваній
темі,  що  характеризується  переоцінкою  усталених  в  радянські  часи  поглядів  на
питання  історії  церкви  та  монастирів.  Після  здобуття  Україною  незалежності
політика  влади  до  Церкви  докорінно  змінилася.  Саме  в  цей  період  починається
новий  етап  у  вивченні  історії  монастирських  комплексів.  Це  час  активного
використання сучасних цифрових технологій, що дає науковцям змогу отримувати
більш точну та якіснішу інформацію, спрощує та пришвидшує обробку результатів
та їхню фіксацію.  Серед сучасної  плеяди дослідників слід виокремити роботи А.
Адруга, О. Бондаря, О. Гейди, Є. Водзинського, І. Ігнаткіна, Т. Новік, Ю. Ситого, О.
Тарасенка,  О. Черненко, Л. Ясновської,  С. Леп’явка,  С. Шубович, О. Травкіної та
багатьох інших.

У  рамках  кожного  з  часових  періодів  літературу  згруповано  від
узагальнюючих  праць  до  статей  та  повідомлень,  окреслено  рівень  розкриття
пам’яткознавчої проблематики у кожній з груп.

У підрозділі  1.2.  «Джерельна база  дослідження»  представлено  сукупність
різних  видів  і  типів  джерел,  які  були  використані  в  роботі.  Джерельна  база
дисертаційного  дослідження  складається  з  комплексу  речових,  зображальних  та
писемних джерел. В ході опрацювання письмових джерел робота здійснювалась в
фондах  6-ти  архівів:  Центрального  державного  історичного  архіву,  Державного
архіву  Чернігівської  області,  архіву  Інституту  Рукопису  НАН  України,  архівів
Національних  заповідників  «Софія  Київська»  та  «Чернігів  стародавній»  і  архіву
Інституту  археології  НАН  України.  Вибір  архівних  документів  був  обумовлений
обраною  темою  та  поставленими  метою  і  завданнями  дослідження.  Літописи  та
хроніки ХІV–XVIІІ ст. є прямим продовженням літописної традиції давньоруського
часу, містять певні елементи запозичені з літописних робіт Московської держави та
Великого  князівства  Литовського.  Місто  Чернігів  згадується  у  кількох  джерелах:
Никонівському  літописі  та  «Родословии  великих  князей  Литовского  княжества»,
довідкова  інформація  про  місто  зустрічається  в  текстах  Густинського  літопису,  в
«Хроніці Литовській та Жмойтській». Неодноразово Чернігів фігурує на сторінках
козацьких  літописів.  Деяку  інформацію можна почерпнути  з  джерел  юридичного
характеру,  до  яких  належать  матеріали  господарського  обліку,  судові  рішення,
приватно-правові акти, публічно-правові акти, універсали,  відомості  з військового
обліку.

З початку ХVII ст. кількість документальних джерел збільшується. Документи,
що висвітлюють історію Чернігова та регіону в період Гетьманщини перебували на
зберіганні  у  міському  магістраті  та  полковій  канцелярії  Чернігова.  До  переліку
використовуваних  раніше  документів,  що  характеризують  зазначений  період,
додаються  приватно-правові  акти,  зокрема,  документи  на  купівлю-продаж
нерухомого майна в Чернігові у другій половині ХVII–ХVIIІ ст., що містять дані про
різні частини міста, в яких розташовувалися монастирські комплекси. 

Важливе  значення  мають  історико-статистичні  описи  Чернігова  другої
половини ХVIII ст. Це значний за обсягом пласт писемних джерел, а саме: описи



1765 та 1766 рр., опис А. Тарасова 1783 р., опис О. Шафонського і «Топографічний
опис  Чернігова  1798–1800  р.».  Вони  дають  уявлення  про  розташування
монастирських  комплексів  в  різних  частинах  міста.  Цікаву  інформацію  можна
почерпнути  з  мемуарів  та  щоденників,  які  вели  мандрівники,  здійснюючи  свої
подорожі.  Одним  з  найперших  та  детальних  описів  міста  Чернігова  вважають
працю, яка належить авторству М. Грюневерга. Це щоденник, який датований 1584
р. На його сторінках, серед іншої інформації, вміщений детальний опис культових
споруд міста, подаються дані про зовнішній вигляд чернігівського замку та фортеці,
а також описані особливості міської забудови. Цікавою є також згадка про Чернігів
та  його  пам’ятки,  зафіксована  в  1604  р.,  одним з  католицьких  священників,  ім’я
якого,  на  жаль,  залишилось  для  нас  невідомим.  Відомо  лише,  що  до  міста  він
потрапив  під  час  походу  на  Москву,  організованого  Лжедмітрієм  І.  Серед  інших
записів є і  детальний опис стану міста.  Інформативними є згадки про підготовку
Чернігова до турецько-татарського нападу в 1715 р. у мемуарах Ж. де Міссі.

Речові  джерела являють собою сукупність предметів  матеріальної  культури,
отриманих  в  результаті  археологічних  розкопок  та  розвідок,  що  проводились
безпосередньо на монастирській території та довкола обителей Чернігова впродовж
різних  років  науковцями  В.  Богусевичем,  П.  Добровольским,  Б.  Рибаковим,  А.
Карнабедом, О. Шекуном, В. Коваленком, С. Лаєвським, А. Казаковим, Ю. Ситим, І.
Ігнатенком,  Т.  Новик,  П.  Гребенем,  О.  Черненко та  іншими.  За  результатами цих
робіт музейні колекції і експозиції міста поповнились великою кількістю предметів
та матеріалів епохи пізнього середньовіччя і ранньомодерного часу.

Зображальні  джерела  репрезентовані  широкою  колекцією  топографічно-
картографічних  матеріалів,  серед  яких  на  іконографічних  творах,  починаючи  з
середини XVII  ст.,  можемо спостерігати  навіть окремі  будівлі  Чернігова  та  точні
місця їх розташування. Яскравим підтвердженням важливості зображальних джерел
може  слугувати  Єлецька  ікона  Божої  матері.  Ще  одним  джерелом  отримання
візуальної інформації виступають світлини Чернігова, що були зроблені в кінці ХІХ
та на початку ХХ ст. Ці знімки є прекрасною можливістю спостерігати за окремими
елементами рельєфу міста та втраченими об’єктами монастирів, а також прилеглими
до  них  територіями.  Незважаючи  на  той  факт,  що  значна  кількість  джерел,  які
висвітлюють  історію  монастирів  Чернігова,  є  повністю  чи  частково  втраченою,
актуалізована  джерельна  база,  використана  при  підготовці  дисертаційного
дослідження,  є  доволі  репрезентативною.  Опрацьована  доступна  джерельна  база
дозволила  здобувачці  успішно  вирішити  поставлені  в  роботі  завдання  і  досягти
задекларованої мети.

У підрозділі  1.3.  «Методологічні  основи  дослідження»  обґрунтовується
необхідність  та  доцільність  методів  і  методик,  використаних  при  підготовці
дисертаційної роботи. Використаний емпіричний метод дозволив описати збережені
на  сьогодні  Єлецький  та  Троїцько-Іллінський  монастирі,  а  також  окремі  не
зруйновані об’єкти П’ятницького і Борисоглібського монастирів Чернігова періоду
XVIІ  –  XVIІІ  ст.  Для  систематизації  отриманих  даних  застосовувалися
загальнонаукові  методи:  аналіз,  синтез,  індукція,  дедукція,  метод  історизму щодо
комплексного вивчення процесів, які відбувалися на території міста в XVIІ – XVIІІ
ст., пов’язаних із формуванням, розвитком та закриттям православних монастирів.



Використовувався  комплексний  міждисциплінарний  підхід  для  проведення
всебічного  аналізу  місця  розташування,  взаємозв’язків  рельєфу  та  укріплень,
особливостей планування і  реконструкції  монастирів упродовж часу їх існування.
Методологічною  основою  дисертації  є  принцип  сприйняття  монастирських
комплексів  як  цілісного  організму  в  межах  міського  простору.  Основною  ідеєю
такого  підходу  є  той  доведений  факт,  що  монастирські  комплекси  розвивалися,
враховуючи  потреби  навколишніх  міських  мешканців  та  історичні  реалії.  Для
об’єктивності висновків було застосовано принципи історизму та загальної логіки,
що  дозволило  поетапно  простежити  взаємозалежність  історичних  процесів,  які
відбувалися  на  території  Півночі  Лівобережжя  у  період  XVIІ–XVIІІ  ст.,  та  роль
монастирів у загальноісторичному розвитку міста й регіону.

Другий  розділ  дисертації  «Формування  та  динаміка  розвитку
православних  монастирів  Чернігова  в  XVII  –XVIII ст.» присвячено  аналізу
причин  і  передумов  виникнення  монастирів  у  Чернігові,  вивченню  історичних
процесів,  які  супроводжували  їхній  розвиток  та  сприяли  формуванню  забудови
монастирських  ансамблів,  розпочинаючи  від  зародження  обителей  і,  включаючи
період XVІІ–XVIII ст. Розділ складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі  2.1.  «Соціально-економічні  передумови  виникнення
монастирів» розглядається сукупність факторів, які стали поштовхом до заснування
монастирів на території міста Чернігова, починаючи з моменту появи християнства
на цій території. Охарактеризовано етапи їхнього розвитку та вплив на суспільно-
політичні й культурні процеси, що супроводжували життя міста. Початковий період
монастирської  історії  реконструйований  за  допомогою  інформації,  отриманої  з
археологічних  та  краєзнавчих  джерел,  в  світлі  церковно-адміністративних  засад.
Підтверджено, що для людей цієї доби з найвищим рівнем майстерності, існувало
два  основних  напрямки  діяльності,  в  яких  можна  було  стати  успішними  –
архітектурна та військова справи. Цей період став поступальною точкою у розвитку
ансамблів  Єлецького  та  Троїцько-Іллінського,  Борисоглібського  та  П’ятницького
монастирів.  Вдале  місце  розташування,  сприятливі  економічні  чинники,  зокрема,
близькість  адміністративного  центру  міста,  з  яким  була  пов’язана  господарська
діяльність  монастирів,  і  підтримка  князів  та  інших  впливових  осіб  позитивним
чином вплинули на формування й подальший розвиток обителей.

В підрозділі 2.2 «Формування монастирських комплексів у XVII - cередині
XVIII ст.» розкрито  процес  відновлення  після  тривалого  занепаду  і  остаточного
формування  архітектурних  ансамблів  вище  згаданих  монастирів.  Беззаперечно,
період  XVII-XVIII ст.  став  найважливішим  часом  для  розвитку  чернігівських
монастирів.  Це  був  етап  їхнього  злету  і  розквіту.  Розвиток  монастирського
будівництва  мав потужні  соціально-політичні  передумови,  головною з яких стало
звільнення  від  національно-релігійного  гніту  та  формування  української
державності внаслідок переможної Національно-визвольної війни 1648–1654 рр. Не
менш  важливими  були  й  економічні  передумови:  майно  та  землі  Православної
Церкви  після  1648 р.  залишилися  єдиною  формою  латифундного  господарства.
Маючий потужний економічний потенціал Борисоглібський та Єлецький монастирі
стали  спроможними відновити та  модернізувати  старі  муровані  споруди на  своїх
територіях.  Розпочинаються  масштабні  будівельні  роботи  зі  спорудження  нового



Троїцького комплексу, який згодом об’єднується з Іллінським монастирем. Забудова
монастирів  різнилася  залежно  від  типу  обителі  (спільножительна  чи
пустинножительна)  та  від  матеріальних  умов  конкретного  монастиря.  Оскільки
монастирі  активно  розвивались,  то  і  ускладнився  їхній  функціональний  устрій.
Володіючи значною площею, монастир поділявся на кілька функціональних зон, а
саме:  сакральну,  що  розташовувалась  в  самому  центрі  комплексу,  і  житлову  та
господарську,  яка  розміщувалась  на  периферії  комплексів,  та,  зазвичай,  була
непомітною  для  прихожан  й  паломників.  Борисоглібський  монастир  Чернігова
вирізнявся з поміж інших цікавою особливістю: на його території  була додатково
виокремлена ще одна зона – навчальна, з окремими приміщеннями для освітянських
та молитовних потреб. З Черніговом та Північним Лівобережжям другої половини
XVII ст. тісно пов’язані імена відомих філософів та діячів церкви: I. Галятовського,
Д. Туптала, I. Щирського, М. Лежайського, I. Величковського, I. Максимовича та Ф.
Углицького.

На початок XVIIІ ст. монастирі зуміли сконцентрувати у своїй власності великі
за площею земельні ділянки, що складались з орних земель, сіножатей та обширних
масивів  лісу.  Згодом  частина  цих  земель  перетворилась  на  житлову  зону:  тут
виникли хутори та монастирські села. Земельні масиви стали свого роду гарантією
забезпечення  стабільного  розвитку  і  економічної  незалежності  та  надали
монастирям  можливість  отримувати  стабільний  дохід.  Незабаром  це  дозволило
реконструювати вже існуючі та побудувати нові споруди для монастирських потреб.
Православні монастирі, що змогли певним чином вберегтись від посягань на землі
та  майно,  які  їм  належали,  вимушені  були  шукати  захисту  та  підтримки  серед
впливових світських осіб. Одним з шляхів вирішення цієї проблеми була підтримка
гетьманів. Заручившись їхньою підтримкою, монастир на певний час міг отримати
не лише імунітет від зазіхань на свою власність, а і потужну матеріальну підтримку.
Такі домовленості закріплювались окремими гетьманськими універсалами.

Аналізуючи особливості монастирської архітектури, необхідно звернути увагу
на те, що у попередні досліджувані періоди дзвіниця монастиря ніколи не виступала
домінантою комплексу, а її висота не перевищувала висоти соборної церкви. Але в
окреслений  часовий  інтервал  ситуація  кардинально  змінилась.  Початок  новій
архітектурній традиції поклали майстри Києво-Печерської Лаври, які спромоглися
спорудити  дзвіницю  заввишки  96,5  м,  що  перевищило  висоту  центрального
Успенського  собору.  Це  стало  початком  нової  традиції  у  монастирському
будівництві.  У другій половині  XVIIІ  ст.  цей почин підхопили чернігівські  зодчі.
Троїцький монастир отримав свою окрасу і домінанту, якою стала його дзвіниця. Це
дало можливість монастирському комплексу зайняти своє особливе місце в міському
силуеті та стати впізнаваним навіть з далеких приміських територій. Описані події
однозначно  засвідчили,  що  завдяки  такому  ходу  свого  розвитку,  чернігівські
монастирські комплекси почали відігравати провідну роль в міській містобудівній
політиці.

Державницькі  реформи кінця  XVIII ст.,  мали доволі  негативні  наслідки для
багатьох монастирів  Лівобережжя,  не оминули ці  реформи і  чернігівські  обителі.
Найбільш  негативно,  спричинені  реформами  зміни,  відобразились  на  долі
П’ятницького та Борисоглібського монастирів. Спочатку їх закрили, а потім і взагалі



вони  були  втрачені  як  цілісні  комплекси  (за  винятком  лише  кількох  окремих
об’єктів).  Процес  закриття  монастирів  був  доволі  бурхливим  і  супроводжувався
описом всього  рухомого  та  не  рухомого  майна,  яке  належало  монастирям.  Землі
передавалися  у  державну казну  або  громадам,  майно розпродавалось  для  різних,
часто  не  пов’язаних  з  релігійними  потребами  цілей.  На  місці  П’ятницького
монастиря мали намір відкрити перший на території Лівобережної України вищий
учбовий  заклад,  тому  ця  ділянка,  разом  з  спорудами,  була  передана  Головному
народному училищу. Однак, цей план так і не був реалізований. На початку XVIII ст.
розпочалось активне перепланування міста. В 1805 р. монастирська огорожа та всі
дерев’яні  споруди  розібрали,  а  П’ятницьку  церкву  перетворили  в  парафіяльну.
Майже така ж сама участь випала і на долю Борисоглібського монастиря: станом на
1805 р.  від  величного  монастирського  комплексу  залишились  лише  сам
Борисоглібський  собор,  церква  Іоана  Богослова,  споруди  Колегіуму  та  новий
будинок архієпископа.

В підрозділі  2.3  «Місце  і  роль  монастирів  Чернігова  в  духовному  і
світському  житті  краю»  охарактеризовано  життєдіяльність,  розвиток  та  вплив
монастирської братії серед місцевого населення чернігівського регіону, простежено
залежність  монастирів  від  суспільно-політичних  процесів,  історико-культурних
традицій  українського  суспільства  та  державних  інтересів  Польщі  і  Росії.
Православні  монастирі  для  Чернігова  та  чернігівського  краю  –  відображення
багатовікового історичного розвитку релігійних відносин, до того ж, яскраве явище в
історико-культурній  сфері.  Обителі  стали  уособленням  значної  кількості  питань
культурного,  соціального,  економічного  та  політичного  розвитку  чернігівської
громади. Кожен з чотирьох монастирів міста, чітко відображаючи зовнішні атрибути
релігійності, сам по собі був невід’ємною складовою життєдіяльності міста і зайняв
своє  почесне  місце  в  історії  Чернігова  та  й  регіону.  Найяскравіше  це  можна
простежити якраз у XVII – XVIII ст., коли православні монастирі стали своєрідним
каталізатором в процесі протистояння православної церкви з греко-католицьким та
католицьким  духовенством.  Монастирі,  поряд  з  владними  інституціями  міста,
активно  виконували  цілий  ряд  суспільних  функцій:  оберігали  та  розвивали
православ’я; були джерелами, з яких народ «черпав і засвоював силу та історичний
досвід  предків».  До  того,  монастирі  неодноразово  ставали  осередками,  які
підтримували  українське  козацтво  і  гетьманську  владу.  Проведені  дослідження
показали,  що  економічна  політика  монастирів  спрямовувалась  на  самостійне
утримування власного господарства, однак, в умовах урядової політики стримування
росту церковного землеволодіння, економічної та духовної секуляризації, втративши
великий обсяг своїх маєтностей, обителі вимушено вступали в симбіоз з місцевою
владою. Тому розвиток, авторитет та вплив монастирів серед населення Чернігова й
всього  Північного  Лівобережжя  залежали  від  домовленостей  з  владою  в  рамках
державних позицій Московії і Польщі та культурних традицій суспільства.

В  третьому  розділі  «Соціокультурні  виміри  монастирського  життя
Чернігова  в  XVII-XVIII ст.»  досліджуються  умови,  характер  та  особливості
соціально-економічної  і  культурної  діяльності  монастирів,  їхня роль у поширенні
освіти  та  духовності  серед  населення  міста  Чернігова  й  регіону.  Проаналізовано
особливості архітектурної та іншої матеріальної спадщини обителей, з’ясовано їхній



прямий  вплив  на  процес  формування  українського  барокового  мистецтва.
Встановлено, що в цей час деякі монастирі продовжують накопичувати матеріальну
базу, яка сприяє їхній потужній розбудові, крім того, обителі одночасно здійснювали
сильний вплив на духовний розвиток міської  громади та  брали активну участь у
суспільно-політичних  процесах.  Саме  в  цей  період  у  православних  колах
Лівобережної  України  значно  підвищується  авторитет  чотирьох  Чернігівських
монастирів.  Їхня  літературна  спадщина  сприяла  розвитку  освіти  та  науки,
поширенню  ідей  духовності,  популяризації  історичної  та  культурної  спадщини.
Особлива увага здобувачки приділяється дослідженню впливу духовної літератури,
ікон та релігійних свят на повсякденне життя монахів. Основний акцент зроблено на
тому, що людина в земному житті має займати активну дієву позицію, звертати увагу
на розвиток та  підтримку творчості,  накопичення  та  примноження спільних благ.
Спираючись на філософські та проповідницькі твори, представники чернігівського
чернечого осередку, розвивали ідею досконалої людини, яка мала б бути мудрою й
доброчинною.  При цьому вони широко  використовували  через  обрядовість  набір
символічних засобів і  запозичених з міфології  елементів, що трансформувались у
християнській  традиції.  Продемонстровано  вплив  монастирів  міста  Чернігова  на
формування української національної ідеї.

У підрозділі  3.1.  «Монастирське  життя  в  духовному  і  культурному
контексті  епохи»  проаналізовано вплив монастирів  на розвиток освіти,  науки та
культури,  адже  будучи  потужними  релігійно  –  просвітницькими  осередками,
чернігівські монастирі мали значний вплив на життя міста та містян. Саме монастирі
дали  потужний  поштовх  розвитку  освіти  у  регіоні,  адже  священнослужителі
монастирів  мали надзвичайно високий рівень освіченості,  та  намагались активно
поширювати знання через спілкування з мирянами. Потужним джерелом цих знань
були бібліотеки, що сформувались при монастирях. Так, згідно з описом бібліотеки,
яка  належала  Єлецькому  монастирю,  станом  на  1779  р.  в  її  фондах  було
сконцентровано  більше  сотні  книг,  написаних  різними  мовами.  Монастирі  були
своєрідними  маркерами  ще  й  у  соціально-економічному  аспекті.  Представники
вищої  ієрархії  українського  монастирського  духовенства  активно  включались  і  в
політичне життя: їм дозволяли бути присутніми під час проведення старшинських
рад,  надавалась можливість спілкуватися з гетьманами та державними діячами за
мінімальної  кількості  посередників,  підтримувати  прямий  контакт  з  вищим
духовенством та  російськими урядовцями.  В цей період обителі  дещо послабили
свою сформовану століттями позицію неприступності та самоізоляції від світського
життя. Але це дозволило їм стати потужним інтелектуальним ядром суспільства та
своєрідним маркером духовної і соціально-політичної ситуації в місті та у регіоні.

Підрозділ 3.2.  «Духовні  маркери  монастирів  Чернігова:  людиновимірні
аспекти» вміщує  дослідження  про  вагому  суспільну  роль  обителей.  Маючи
поважний статус, монастирі не просто діяли як духовні осередки, вони ще виступали
орієнтирами  у  численних  напрямах  суспільного  розвитку.  Релігійні  чернецькі
громади  активно  розвивали  освіту  та  науку,  підтримували  культуру,  допомагали
відновити та витримувати баланс між різними соціальними прошарками населення,
в їхніх стінах зросло ціле покоління інтелектуалів та висококультурних діячів. В цей



час монастирі стали потужними осередками захисту православної віри, традицій та
звичаїв.

В  підрозділі 3.3. «Ікони, духовні книги, релігійні свята в повсякденному
житті монахів Чернігівських монастирів» показано різні аспекти повсякденності
життя  православних  монахів  Чернігова  у  період  XVII-XVIII ст.,  зокрема,  це
стосується  використання  релігійної  літератури та  іконописних образів,  виконання
релігійних практик і тісного переплетіння їх з релігійною святковою обрядовістю,
адже історична ситуація досліджуваного періоду склалась так, що саме монастирі
стали чи не найпотужнішими осередками та захисниками духовності, релігійної та
національної свідомості і духовної культури.

Четвертий розділ «Матеріальна і духовна спадщина монастирів Чернігова
та  сучасна  історична  ретроспектива» присвячений  проблемам  збереження,
охорони та належного використання пам’яток сакральної спадщини, які для міста
Чернігова,  як в цілому і  для всієї  України,  є  дуже актуальними.  Всі  ці  норми та
заходи  мають ґрунтуватись  на  бережливому ставленні  до  історичної  матеріальної
структури  об’єктів  та  на  розкритті  їхньої  наукової  і  культурної  цінності.  Розділ
містить  три  підрозділи.  У  ньому  проаналізовані  сучасні  процеси  та  зміни,  які
супроводжують діючі монастирські комплекси Чернігова. Виписано стадії створення
у  місті  державного  заповідника,  який  на  початковому  етапі  свого  існування  був
філіалом  Національного  заповідника  «Софія  Київська»,  та  прослідковано  його
становлення як потужної державної інституції у сфері охорони пам’яток.

У  підрозділі  4.1.  «Національний  архітектурно-історичний  заповідник
«Чернігів стародавній» і монастирські комплекси: шляхи взаємодії»  висвітлено
питання налагодження процесу співпраці монастирських громад та Національного
архітектурно-історичного  заповідника  «Чернігів  стародавній»,  починаючи  від
моменту набуття монастирськими комплексами статусу пам’яток і передання їх до
складу  заповідника  і  аж  до  нині.  Заповідник  відіграє  важливу  роль  в  процесі
збереження монастирської спадщини та у її популяризації.  Діяльність заповідника
здійснюється  за  багатьма  напрямками,  проте,  одним  із  найавторитетніших
залишається напрям дослідження архітектури монастирських ансамблів Єлецького
та  Троїцько-Іллінського  монастирів  не  лише  у  контексті  української  історії  і
культури,  а  й  історії  Православної  Церкви,  історії  зародження  та  розвитку  цих
комплексів.  Процес  співпраці  Єлецького  та  Троїце-Іллінського  монастирів,
Борисоглібського  собору і  П’ятницької  церкви почав формуватись  ще з  середини
ХХ ст. В науково-допоміжних фондах Національного заповідника «Софія Київська»
зосереджена велика кількість матеріалів, що дозволяють прослідкувати за процесом
становлення  напрямків  наукової  діяльності  в  Національному  архітектурно-
історичному  заповіднику  «Чернігів  стародавній».  Серед  матеріалів  є  велика
кількість світлин початку ХХ ст. та оригінали щоденників археологічних експедицій,
із малюнками та планами об’єктів, які на жаль є нині втраченими.

На сучасному етапі співпраці виникає доволі багато суперечливих моментів.
Зокрема,  зараз  точаться  запеклі  дискусії  стосовно:  доцільності  передачі  у
користування релігійній громаді Іллінської церкви та комплексу Антонієвих печер;
про  організацію  та  проведення  ремонтно-реставраційних  робіт,  на  цих  об’єктах;
переобладнання з пристосуванням під сучасні потреби окремих приміщень та багато



інших.  Але  перед  тим як  прийняти  такі  рішення,  треба  врахувати  фахову  думку
науковців і пам’яткоохоронців, які наголошують на тому, що самостійне втручання
релігійних  громад  в  ці  питання  недоцільно.  Тому  є  необхідність  прийняття
виваженого  і  обґрунтованого  рішення  спільно  з  науковцями,  істориками  та
пам’яткоохоронцями. Але найчастіше їхні фахові пояснення і рекомендації йдуть в
розріз  з  позиціями  релігійних  громад,  що, в  свою  чергу,  вимагає  пошуку
компромісних  рішень  та  шляхів  до  порозуміння.  Між  релігійними  громадами  та
заповідником  «Чернігів  стародавній»  постійно  відбувається  комунікація  з  питань
впорядкування  документації  та  охорони  пам’яток,  виготовлення  технічної
документації  на  нерухомі  об’єкти  культурної  спадщини,  готується  необхідна
документація з укладання охоронних договорів та продовження терміну їхньої дії,
поновлення договорів на користування пам’ятками мистецтва та інше. 

У  підрозділі  4.2.  «Формування  музейних  експозицій  монастирів
Чернігова» здобувачкою виписано, як завдяки аналізу накопиченого теоретичного
та практичного досвіду з музеєфікації, враховуючи специфіку сакральних об’єктів,
проходить  процес  перетворення  пам’яток  історії  на  екскурсійні  об’єкти  і
відбувається їхнє активне використання в сфері  культурно-пізнавального туризму.
ХХ ст.  –  час  постійних  змін  та  нестабільності,  час  втрати  об’єктами  сакральної
архітектури  своєї  ідентичності  й  автентичного  вигляду,  це  переломний  період,
особливістю якого було вимушене пристосування до жорстких антирелігійних умов.
Для  того  щоб  не  втратити  сакральну  пам’ятку  остаточно  необхідно  було  знайти
нестандартний  спосіб  її  збереження.  Найефективнішим  рішенням  цього  питання
стало пристосування цих пам’яток до функціонування в ролі екскурсійних об’єктів
культурно-пізнавального  туризму.  Крім  того,  активно  розпочинається  процес
формування на їхній основі музейних комплексів та тематичних музеїв. На основі
архівних  даних  з  використанням  відповідних  документів,  описаний  процес
пристосування  храмів  для  музейних  потреб  та  формування  в  них  музейних
експозицій.  На  прикладі  чудотворної  ікони  Єлецької  Богородиці  описано
особливості  процесу передачі  її  з  фондів музею для експонування в Успенському
соборі Єлецького монастиря.

У підрозділі  4.3.  «Монастирські  комплекси  Чернігова  в  культурно-
інтелектуальному просторі ХХІ ст.» запропоновані рекомендації з питань охорони,
збереження  та  використання  пам’яток  монастирської  архітектури  Чернігова,
розроблені з урахуванням Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР, «Про культуру» від 14 грудня 2010 р. № 2778-VI,
«Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 р. № 1805-ІІІ, ряду постанов
Кабінету  Міністрів  України:  «Про  затвердження  Порядку  укладення  охоронних
договорів  на пам’ятки культурної  спадщини» від 28 грудня 2001 р.  №1768, «Про
затвердження  Порядку  визначення  категорій  пам’яток  для  занесення  об’єктів
культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» від 27
грудня 2001 р. №1760, «Про занесення об’єктів культурної спадщини національного
значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» від 3 вересня 2009 р.
№ 928 та інші. Розроблені пропозиції спрямовані на реалізацію державної політики
у  сфері  дослідницької  та  пам’яткоохоронної  роботи,  підвищення  патріотизму
громадян,  залучення  місцевих  органів  публічного  управління,  територіальної



громади  й  приватної  ініціативи  до  розвитку  культурної  спадщини,  раціональне
використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини.

ВИСНОВКИ
У  висновках дисертації  викладено  основні  результати  дослідження  та

обґрунтовано положення, які виносяться на захист. 
У  дисертаційному  дослідженні  теоретично  обґрунтовано  та  узагальнено

помітний  вплив  монастирських  комплексів  Чернігова  на  соціально-економічні,
релігійні, культурні та освітні процеси в місті та регіоні, оскільки монастирі стали
невід’ємною  складовою  міського  історичного  середовища  і  сформували  його
традиційний культурний ландшафт. Збережена до нині архітектура монастирських
ансамблів уособлює собою окрасу та візитівку старовинного міста і є основою для
розробки  рекомендацій  щодо  їхньої  охорони  як  пам’яток  та  належного
використання.

Основні результати роботи полягають в наступному:
1. Історіографічний  аналіз  досліджуваної  проблеми  продемонстрував,  що  в

Україні відсутнє спеціальне комплексне наукове дослідження, присвячене вивченню
історії  формування,  соціокультурного  розвитку  та  впливу  Єлецького,  Троїцько-
Іллінського, Борисоглібського і П’ятницького монастирів, що існували в Чернігові в
досліджуваний  період.  Окреслені  монастирські  комплекси  розглядаються  як
багатовимірний  об’єкт  –  своєрідної  взаємопов’язаності  монастирської  і  міської
життєдіяльності,  який має потужний впливав на соціально-економічні,  культурно-
освітні та політичні процеси у місті та землях усієї Чернігово-Сіверщини.

2. Найвагомішу  частину  джерельної  бази  дослідження  становлять  матеріали
археологічних  досліджень,  що  обґрунтовують  вік  та  статус  чернігівських
монастирів,  а також зображальні  матеріали.  Окремий блок джерел представлений
різноманітними писемними документами,  а  саме:  архівними,  реставраційними  та
спелео-археологічними  звітами,  спогадами  мандрівників,  нормативними
документами,  які  регулюють  охорону  монастирських  комплексів,  як  об’єктів
культурної  спадщини  України,  на  сучасному  етапі.  Проведене  дослідження
першоджерел  дозволило  неупереджено  висвітлити  низку  проблемних  питань  та
ввести до наукового обігу маловідомих документів.

3. Поетапно  з’ясовано  процес  формування  та  розвитку  монастирських
ансамблів і  установлено,  що якраз на період XVII-XVIII ст.  припадає час їхнього
найактивнішого  та  найефективнішого  розвитку.  Саме  в  цей  часовий  проміжок
сформувався  їхній  остаточний вигляд,  який можемо спостерігати  і  в  наш час  на
прикладі Єлецької та Троїцько-Іллінської обителей. Локалізовано історичні об’єкти
розташовані  на  території  монастирів,  показано  їхній  вигляд  та  функціональне
призначення,  роль  у  формуванні  цілісного  образу  монастирського  комплексу.
Доказано,  що  вже  до  кінця  ХVII  cт.  були  напрацьовані  основні  принципи
функціонального зонування, які забезпечили повноту життєвого укладу монастирів.

4. Установлено,  що  динаміка  розвитку  монастирів  Чернігова,  починаючи  з
середини  ХVII  ст.,  знаходилася  у  прямій  залежності  від  будівельних  програм  та
внутрішніх процесів, які супроводжували життєвий уклад Києво-Печерської лаври,
як  однієї  з  найавторитетніших обителей  на  той час.  Окреслено  основні  чинники



еволюції  архітектурно-розпланувального  простору  –  економічні,  соціально-
політичні, загальні містобудівні тенденції. Встановлено, що на процес монастирської
розбудови впливали й природно-ландшафтні умови.

5. Доведено, що, не зважаючи на принципову позицію самоізоляції монастирів
від  світського  життя,  вони  все  одно  ставали  потужним  інтелектуальним  ядром,
своєрідним маркером  духовної  та  соціально-політичної  ситуації  в  місті  і  регіоні.
Отримані результати переконливо свідчать, що маючи поважний статус, монастирі
не  просто  діяли  як  духовні  осередки,  вони  також  виступали  орієнтирами  у
численних  напрямках  суспільного  розвитку,  а  саме:  активно розвивали  освіту  та
науку,  підтримували  культуру,  допомагали  відновити  і  підтримати  баланс  між
різними соціальними прошарками населення, в їхніх стінах зросло ціле покоління
інтелектуалів та висококультурних діячів, які надали потужний поштовх процесам
національного відродження.

6. У  дослідницькій  практиці  Єлецький  та  Троїцько-Іллінський  монастирі
розглядаються як унікальні історичні об’єкти, які зберегли з часів середньовіччя своє
функціональне призначення  потужних релігійних центрів  не  лише Чернігова,  а  й
усієї Лівобережної України. З’ясовано, що в цілому тенденції розвитку і діяльності
монастирів  співпадають  з  характером  процесів,  які  відбувалися  загалом  у
православній  церкві  України.  Отримані  докази  того,  що  найбільшого  удару  по
православному  чернецтву  було  завдано  секуляризаційними  заходами  російського
уряду,  спрямованими  проти  монастирського  землеволодіння  та  позбавлення
монастирів економічної незалежності, обмеження їхніх соціальних контактів.

7. Окреслено основні перспективні напрямки подальших наукових досліджень
історії  монастирських  пам’яток  Чернігова.  На  часі  наукові  розвідки,  які  б
комплексно висвітлювали історію формування монастирських ансамблів, їх провідні
тенденції і особливості, а не взятих окремо. Крім того, акценти в більшості наукових
праць  зміщені  переважно  в  бік  архітектурної  складової  без  відображення
історичного контексту розвитку.

8. За результатами дослідження монастирів міста Чернігова окреслено основні
аспекти, пов’язані із їх подальшим вивченням та збереженням. Визначено основні
напрямки роботи щодо їхньої охорони та подальшого використання і пристосування.
Встановлено  основні  проблеми,  що  виникають  в  ході  співпраці  монастирів  та
Національного  архітектурно-історичного  заповідника  «Чернігів  стародавній»,  і
окреслено шляхи їх вирішення.
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АНОТАЦІЯ
Нукало Н.М. Монастирі Чернігова в соціокультурних вимірах XVII-XVIII

ст.:  історична  ретроспектива  і  перспективи  розвитку  комплексів.  –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  історичних  наук  зі
спеціальності 07.00.01 історія України. ДВНЗ «Переяслав Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав, 2020. 

Робота  виконана  на  засадах  міждисциплінарного  підходу  із  дотриманням
принципів  об’єктивності,  комплексності,  історизму.  Ґрунтуючись  на
документальних,  речових  і  зображальних  джерелах,  комплексно  досліджено
еволюцію монастирських комплексів м. Чернігова у XVІІ–XVIII ст. та їхнє значення
в духовному і соціально-економічному житті міста та Чернігово-Сіверського регіону.

Шлях формування та розвитку цих комплексів відображає постійний зв’язок
поколінь, що позитивно позначилось на збереженні традиційних форм існування у
сучасному модернізованому світі. Для чіткої характеристики ґенези чернечих громад
Чернігова,  та  великого  пласту  культурної  спадщини  накопиченої  в  обителях,
залучено  репрезентативне  коло  джерел  і  літератури.  Дослідження  синтезує
розрізнені дані археології,  геології, картографії,  краєзнавства й інших спеціальних
дисциплін  для  відтворення  історичного  шляху  Троїцько-Іллінського,  Єлецького,
П’ятницького та Борисоглібського монастирів, до початку реформ царського уряду,
та  одразу  пісня  них.  В  результаті  розглянуто  їх  соціо-культурне  середовище,
формування архітектурно-планувальної структури обителей, стильові зміни і вплив
на суспільні та культурні процеси в місті та за його межами. Оригінальною тезою
дослідження  є  зв’язок  розвитку  архітектурних  ансамблів  Чернігова  з  проектами
розбудови  Києво-Печерської  Лаври.  Привернуто  увагу  до  богослужбових  і
побутових традицій монастирів, як нематеріальної складової культурної спадщини.
Крім  принципу  історизму,  також  використано  пам’яткознавчий  та  музеєзнавчий
підходи.  Це  дозволило  відобразити  погляд  на  історію  крізь  призму  збережених
пам’яток  не  тільки  на  території  означених  монастирських  комплексів,  а  й  місць,
історично з ним пов’язаних, та у фондах наукових, культурно-освітніх закладів, до



яких  належать  бібліотеки,  архіви,  музеї,  заповідники.  Розкриваються  значущі  та
вагомі зміни у становищі монастирів після реформ кінця XVIII cт. та визначаються
основні  принципи  їх  подальшого  розвитку  й  діяльності.  Досліджується  вплив
чернігівських  монастирів  на  суспільно-політичний,  науковий  та  культурний
розвиток суспільства. 

Ключові слова: Чернігів, монастирі, монастирське середовище, формування
монастирського  комплексу,  друкарня  Троїцького  монастиря,  освітня  діяльність,
культурно-релігійна діяльність.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата  исторических наук по
специальности  07.00.01  –  история  Украины.  –  ГВУЗ  «Переяслав-Хмельницкий
государственный  педагогический  университет  имени  Григория  Сковороды».  –
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Работа  выполнена  на  базе  междисциплинарного  подхода  с  соблюдением
принципов  объективности,  комплексности,  историзма.  Опираясь  на
документальные,  вещевые и изобразительные источники,  комплексно исследовано
эволюцию  монастырских  комплексов  Чернигова  в  XVІІ–XVIII  вв.,  а  также  их
значение  в  социально-экономической  и  духовной  жизни  города  и  Чернигово-
Северского региона.

Путь  формирования  и  развития  этих  комплексов  отображает  непрерывную
связь поколений, что позитивным образом сказалось на сохранении традиционных
форм  существования  в  современном  мире.  Для  четкой  характеристики
монастырского  сообщества  Чернигова  и  большого  пласта  культурного  наследия,
накопленного  в  обителях,  привлечено  репрезентативный  круг  источников  и
литературы.  Исследование  является  синтезом  разнообразных  данных  археологии,
геологии,  картографии,  краеведения  и  других  специальных  дисциплин  для
воссоздания  исторического  пути  Троицко-Иллинского,  Елецкого  Пятницкого  и
Борисоглебского  монастырей,  до  начала  царских  реформ  и  сразу  же  после  их
окончания.  В  результате  рассмотрена  их  социо-культурная  среда,  формирование
архитектуры  обителей,  стилевые  изменения  и  влияние  на  культурные  и
общественные процессы в черте  города  и за  его  пределами.  Оригинальной тезой
исследования есть связь развития архитектурных ансамблей Чернигова с проектами
развития  Киево-Печерской  Лавры.  Обращено  внимание  на  богослужебные  и
бытовые  традиции  монастырей,  как  нематериальной  составляющей  культурного
наследия.  Кроме  принципа  историзма  также  использовано  памятниковедческий  и
музееведческий  подходы.  Это  позволило  отобразить  взгляд  на  историю  сквозь
призму  сбережения  памятников  не  только  на  территории  конкретно  этих
монастырей, а и мест,  исторически с ними связанных,  так же в фондах научных,
культурных  и  образовательных  учреждений,  к  которым  принадлежат  музей,
библиотеки и заповедники. 



В роботе раскрываются основные изменения в положении монастырей после
реформы конца XVIII века, а также обозначаться главные принципы их дальнейшего
развития  и  деятельности.  Исследуется  влияние  Черниговских  монастырей  на
общественно-политическое, научное и культурное развитие общества. 

Ключевые слова: Чернигов, монастыри, монастырская среда, формирование
монастырского  комплекса,  типография  Троицкого  монастыря,  образовательная
деятельность, культурно-религиозная деятельность.
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The thesis is devoted to the study of the restoration, formation and development of
the monasteries of Chernigov and the peculiarities of their influence on the cultural and
socio-political situation in the city and the region. The accomplishments of domestic and
foreign historiography related to the research topic are analyzed: cartographic, monument
study,  monument  protection  and  museum  study  materials  about  Chernigov  and  its
environs, which became the theoretical basis of the study. Analysis of spiritual and secular
processes in the region of the Northern Left Bank in the XVII-XVIII centuries is an urgent
assignment of modern historical science. In particular, it should be noted that at the present
stage of scientific research there are no fundamental complex works that could unite and
objectively  illuminate  the  life  and  activities  of  the  monastic  brethren  of  all  four
monasteries in the city of Chernigov, as well as highlight in detail their impact on the
spiritual and secular life in the city. The same, unfortunately, also applies to the entire
region. Studying and analyzing the economic and cultural and educational activities of
monasteries, scientists pay a lot of attention to the study of their documentary heritage, the
formation of  integral  architectural  complexes and individual  temples,  material  support,
however, the role of cloisters in the development of cultural and educational processes
remains insufficiently studied. 

The work was carried out on the basis of an interdisciplinary approach, observing
the principles of objectivity, complexity, historicism. Based on documentary, material and
pictorial sources, the evolution of the monastic complexes of Chernigov in the 17th-18th
centuries and their importance in the spiritual and socio-economic life of Chernigov and
the Chernigov-Seversky region has been comprehensively studied. The main changes in
the position of monasteries after the reforms of the late 18th century are revealed and the
basic principles of their further development and activities are determined. The influence
of the Chernigov monasteries on the socio-political, scientific and cultural development of
society is investigated. The analysis of the processed materials showed that the theme of
the history of the formation of architectural ensembles of the Yeletsky, Troitsko-Ilyinsky,
Borisoglebsky  and  Pyatnitsky  monasteries  has  not  yet  been  the  subject  of  a  separate
comprehensive study, and the process, in particular, the legal procedure for obtaining the
status of monuments by these monasteries has not been studied and reflected. 



Of particular importance is the issue of a comprehensive and objective study of the
history of the development and formation of the Yeletsky, Troitsko-Ilyinsky, Pyatnitsky
and  Borisoglebsky  monasteries  in  modern  conditions  of  a  sharp  exacerbation  of
Ukrainian-Russian relations, as it is now, there is a need in our nation to declare our real
identity. This issue is also becoming acute due to the specifics of the geographic location
of the complexes. In addition, preserved to date the Yeletsky and Trinity monasteries are
under the jurisdiction of the Russian Orthodox Church, automatically turning them into a
powerful  anti-Ukrainian  center,  and  the  Pyatnitskaya  church  (the  main  temple  of  the
former Pyatnitsky monastery) – under the jurisdiction of the Orthodox Church of Ukraine
(OCU), which heads the pro-Ukrainian Orthodox movement. 

Late XX - early XXI century - the period when a new stage begins in the life of
Ukrainian society. This is the time when historical processes are revealed in a completely
different light, well-known and little-known historical events and figures are rethought and
reevaluated. However, there is still a large number of different cases that for a long time
were not  in  the field of  view of  scientists,  and did not  become the subject  of  special
studies. Thus, the study of the problems of the emergence, formation and development of
Orthodox  monasteries  is  now  becoming  an  urgent  matter,  because  a  comprehensive
analysis of the experience, traditions and knowledge accumulated by religious monasteries
has an extraordinary impact on the formation of identity and consciousness of the social
and cultural environment not only in the city of Chernigov, but also in Ukraine. 

The author's recommendations and proposals for the future preservation, restoration
and  further  use  of  the  monastic  complexes  of  Chernigov  have  been  developed.  The
collaboration  of  the  monastic  communities  with  the  scientists  of  the  architectural  and
historical reserve «Ancient Chernigov» is analyzed. 

Key  words:  Chernigov,  monasteries,  monastic  environment,  the  formation  of  a
monastery  complex,  printing  house  of  the  Trinity  Monastery,  educational  activities,
cultural and religious activities.


