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сп.Cьrxi rol.(тrP вr.лlд t tn десян

fГ. oвгopoд-C iвepськи й чepнiгiвськoi o6ластi с oдним iз най-

|l|стаpitших pyсьхих мiст, дe в'давнинy я{илo плeм'c сiвep'н,
якi dсeдoша пo сeймy i дeснiD' Poзтаuloваний на пpавoмy
висoчeннoмy 6epeзi' дeснн, Hoв ropoд-с iвePський y Х|I ст.
ста€ стoлицеlо князlвства ,Чoлoдшo| лlнl| чepнlrlвсЬких кня.
зiв oльrogичiв. Hай6iльt! ясхpавolo пoстаттrо сepeд них 6yв
|roP святo(лавoвич, noxiд якo.o на пoлoвцiв y 1185 poцi oспi
ваний в (слoвi o пoлхy |гopeв iм' - tвoрi, .iдo,,loмy ]аpаз
в усьoмy свiтi. з неэPiвняннolo силoю 

^Aал}o€ 
ав-

тop кCлoваl 6итву, yнасникoн якoil 
^^oн(ливo, 

вiн 6yв саra.
З pання дo веvopа,
З вeчopа дo рання
Летять стpiли rаpтoванit
Гpимлять Lrrа6лi o Llloлoми,
Тpiцать списи 6улатнi.''

Biд не6ачeнoi rкopстoкoi 6итви...
'..чopна зeмля noпiд кoпитами
к|сtьми вс |яна
Il(ooв'ro пoлита''.

,Qалi спlвeць (слoвd' заклика€ князiв за6ути усo6ицi та oднo.
стайнo вистyпити пPoт' кoчlв']икiв' (пoстep€чи зeмлю pyсь.

пpoвадячи пoстiйнY 6opoтЬ6у iз стeпoвими кoчiвникdмиl нoв-
гopoд.сiвeрськi княэi д6aли такo>к i пpo oздo6пeння свo€i
стoлицi мoнyмeнталЬними спopyдами' сePeA них вiдзначав-
ся, ймoвipнo' poвeсник (слoвdD, хpам Пpeo6pажeння, poзi6-
pаний за наказoм Чаpицi катеpини || у 1787 Poцi. B 1791-1196
poках на йoгo мiсцi э6yдували сyчасний хPа^{' Пepвiсна спo-
pyAаl як вдалoся встанoвити, 6yла тPиапсидна, з тpЬoма вe-
ликими ганками. ХаPактeр nучкoвих пiлястP, пoAi6них до
п,ятницькoi цеPкви в Чepнiгoвil даt пiA(тdви ldдdlи' щo зав-
дяки склeпiнням' poзтdttloваним устyпами' хpам
noAi6ний сЙлyeт; стpyrrкiстlo й уpoнистiстro свoiх фoрд вiн за-
хoпл}oвав сyчасникiв тdк, як нас тeпep- нeмepхнуча кpаса
tCлoваl.
Hoва дo6а в iстopii Hoв.opoAа-Ciвepськoгo вiдкpива€тЬся тiлЬ-
ки в хvl| ст.' кoли УкpаТна пiсля дoвrиx вiхiв приниlкеьня i

нeвoлi. цiнolо нeй^^oв|pних зyсилЬ | напрyя<eнв
з-пiд влади tUляхeтсЬ|{oi Пoльцi. Hа o6pii засяяла зopя свo-
6oди, i твopна eнepr|я наpoAy за6yяла з нe6аveнoю pанiLшe
силoto. Hа пoдвигах нdpoдних rеpoiв виxoвyвалась лro6oв дo
6атЬкiвщини, самoвiддавiсть y слyжiнвi iй. цeрква iз свoгo
6oкy oсвя,,rувала iзвeлиЧyвала кoзацьl(y вepxiвку. He випад-
ковo в.Cлуже6"икy' Лазаpя Баранoвича знахoдимo мiяiатlo
pу (oсвячeння кoзацЬкoro пpапoPdDl дe зo6pажeнo кЧep.



нiгiвськoгo i вcьoгo сlвePd' аPхi€пiскonа Лазаpя Баpа"oвина'
геlьмёна Бpюхoвeцькolo, noлкoвникiв i сoтникiв'
з аPх;тeктуpних пам,ятoк xvl| ст' s F}oвroрoдi.сiаepс"кoмy
з6epiгся, зoкpeма' ансам6ль спасьl.oгo мoнастиpЯ' БyAiвничi
тут нал{агаляся aяявитя iдero гepoiчнoстi й вeлllчi' спoPyди
6аrатo oздo6лeнi дeкopативними npикpаса^rи' ви.o,loвлeними
з лeкaльнoi цeгли та кePамiRи. Hа 6аLt]твх 6iля 6pа,r'rи вмiще-
нi викol'анi в peалiстичнiй манepi peль€фи 60гoмётepi -.знdменiс'. цi Peль€фи так пoлю6илисяt uro il наслiдуlolЬ i
в Чеpнiгoвi, oздo6люючи вiA6yAoванy елeЧьку чePквy та нo-
6oз6yAoваняй кoлeгiy^^.
Башти i 6pами Cпа<ькoгo мoнастиPя вiдэнаvаrоться мальoв-
ничиди масами iсoкoвитим дeкopом' 0сo6ливo вpа)1(а€ pитм
аPхiтeктyPнoгo фPиза з зу6цями нdд стiнами' щo ствopto€
вpажeння нeскiнveннoт Aoв}кини мyp'в' а з 6oку дaopy_ве-
ликих dPoк.пiддашttlя в пеpu,oмy яPусi та галеpеi-o6ioду -у дPyгol^у' свiтлoтiнЬoва rра наAа€ 6pамl npямo-таки скyльл-
тyрнoi виРазнoстi' l
в ансад6лi мoнастиpя вeликий iнтePeс станoвить кoPпус кe-
лiй i пeтрoпавлiвськd цеpква э rpаneзнo|о' Мoжливo, хeлii
з6удoванi y xIll ст' й пiзнiшe пePe6yдoванi' а тPаneзна в
xVll ст., при Лазаpi БаPанoвичi' в тPапeзнiй yявy гляAача
пoлoнить вiдчyття зdтиttJкyl та'{oro хapактePнo.o Аля наPoднoro
}китлаl d в iнтeр'€Рi цepкви lахonл}o€ майстePнe пo€днання
лiнiй пiдпpy}хних аpок Piзнoгo pаAIyсаt Poзтаtl,toваниx у два
ярyси. завдяки тахiи кoнстpyкцii склепiнь ниlкня частина tра-
му завжди пotoпd€ y пiтьмi' а яскpdвo oсвiтлена 6dня вeнd
че tдиoяе v висoчинi.
Пo вiд'iздi БаPанoвича в Чepнiriв, y эв'язкy э п€peмiщeнням
peзядeнцii, всe 6удiвництвo в мoнастиpi oЧoлив миiайлo Лe-
яайський - настoятелЬ мoнd(тиpя' спасьхии xPам' peставPo-
ваний i oзAo6лений в сtилl 6аpoкко, мав виlляд rакииl як
йoгo намалroвав хтoсь iз нoв гopoд-( iвepських rpdвepiв' щo
пpацloвали пpи мiсцeвiй дPyкаPнi. дpyкаpня 6ула заснoвdна
тyт Лdзаpед БаpанoвичeA{ i пePeнeсeна в 1679 Poчi Ao чeр-
-iloва, Aлe i lа цеи кopoтции час soна лиt!ила пoмiтний
слiA в укPаТнськoмy дpyкарствl.
з нoвroрoд-сiвepсЬким кoлом хyдo>кнiх твoplв пoв,язанo
lималo виpo6iв ювeлipнolo мисreцтва, сepeд якиl чiльнe
мiсце налeжить сpi6нoмy oкладoвi к€вангeлiяl, пoдаposанoro
мoнdстирeвl миtайлoм Лe)r(айським 6лизькo 1670 poкy. Hа
гoлoвнiй дotUцi poзмiщeнl .Qeiсус та евангeлiсти в o6pамлeн-
нi npoрiзниr opнамeнтiвt а на звopoтвiм 6оцi книrи-геpаль-
дичний каpтyul з гeP6o,vl князiв Лe)кайськиr. фoрмd йoгo
нёrадyс за(rавни з (Aвфoлoгioнy', виданoгo в нoвropoд-сi.
вePсЬRiй APyкаpнi y l678 poцi. мo}кливo, щo pисyнoк для
ювeлiPа викoнав dвтop гPавlоPи в (Aнфoлorioнi'.
ствoPенi нoвгopoд.сiвepськими мaйстpаAи
цтвз-яскpавe свiдЧeння таланoвитoстi наpoдy' в нях втiлe-
чd нe !iлЬки пpаця i майстeрнiсть митцiв, алe й висoкi хy-
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|if epнiгiв. нинi o6лвсний цeнтp УPCP, налe)r<ить дo найAав-
s! нiLl,:их 

^^iст 
наtloi Батькieщини. BпepLue пpo ньoгo зrадy-

еться в лiтoпвсi y 907 рoцi, кoли вiзантi' змytj,|eна 6yла пiAписати
з киiвськolo Pycсlo миp iплатити данинy (пePвo€ на киiв, та )кe
Чepнlгiв). пiсля с^^eртi княэя вoлoдимиPа йoгo синя - яPoслав
i мсти(лав - 

<рoзAiлиulа сo6i зe,9rлю pуськy пo днiпPol i сяAe
яpoслав в ки€вi, а мстйслав y чePнiгoвiD. ставu,|и з цьoгo часy
вoлoдаpeм leличeзнoгo князiвстЕа, мeя(i якoro сяrали дoнy
та AзoвCькoгo мoPя, мсти(лав пpи(тyпив Ao oпopяд}кeння свo€i
сroлицi. лiтoписeць з вeликolo симпатi€|о ставиться дo ньoгo -(6e я(e мстислав Aeбeл тiлo,\^l чep,lleн лицeмl вeликими oчи-
ма, rpа6op на Pатi' милoстивt лю6яuje APy}кинy пo вeлику' i^^e-
нья нe щадяц/e, нi )китья, нi яAeнiя 6pацjнeD. |.repeз стo п,ят-
дeсят Poкiв нe загу6илась y пам.яli нащадкiв йoгo пoстdть,60
спiвeць (слoва o пoлкy lroрeвiмD з лro60в'ro згадy€ (хoPo6po.
гo ,vlстислdвa iх{e эаpiза PeдeдIо прeA пoлки кoсo)кськимиD
(PeAeAя 6yв вopoх{ий к}rяэЬ-вeлeтeньl якoro в единo6opствi y
1022 Poцi пepeмir мстислав).

oAнi€lo з найчiкавirllих пам,ятoк, пoв'язанolо з йoгo i^^'яl'{, €
спаський сo6oP. Бyаiвництвo сo6opy 6yлo poзпoчатo дeсЬ
6лизькo l0з2_l0зз Рoкi!. Aлe /vtстяславy нe пoщастилo пo6а-
чити эав6pujeння спopyди, 6o в 10з6 poцi вiн (iэид€ на лoви,
Poзбoлeся iумpe iпoлoя<иrrrа йoгo в чepквi y святoгo спасаt
йoгo )кe 6о сам залoя(и'.
храм l.ляe s планi пpя,v{oкyтник. noAiлeний Aвoма Pяда,яи
oпopних стoвпiв на тpи нeФиl щo закiнчyloться на схoдi пiв.
кPyfлими апсиAdми вiн /tlа€ п,ять кynoлiв' У стаpoвинy ця 6y-
Aoва 6yла oтoчeна каплицями-yсипdлЬня,g{иl на захiAнo^^y фа-
с.дi малd кpyглy 6аruтy зi схoдами на хopиl а на прoтилe,кнoмy
poз|_малeньку триап(иднy oднoвeрхy цepкoвкy-хpeщальн'o,
У 1'92-1798 Poкаx сo60P rPyнтoвнo пeрe6yдyвали, poзi6pали
каплички. а замiсть rрeщальнi э6уАYвaл' дPyгy 6аштy i надали
6аням та 6аt!там нeвластивoi i/"( фoP,nи.
як виглядав хpа^^ у стаpoвинуl пoкаэанo нa Aoданiй тyт pekoн-
стPyкцiт спopyди. B напряr'rкy дo цeнтPа y нei стyпiнчастo на-
poсгаloть маси, так самo сePеднiй кyпол значнo пiднiма€тЬся
над 6i.rними. цe нада€ 6yAi.лi вeликoi мoнyмeнтальнoстi, ypo.
нистoстi' Мoгyтнir* мистer4ьким засo6o^^ y руках 

^^айстpа 
€ pитм

i rаpмoнiйнe пoсднання вeptикальних i пoзe/sних члeнyвань'
спoлучeних з oкPyfлиr^и лiнiя^^|a. Pлr^ аpoчoк-нiuloк нd pisнi
хopiв poзвивастЬся в спoкiйнo.poэмiPeнoмy кpoкoвi вeликих
аРoк-закoмаp i, наpeurтi' завeршy€ться тeнAiтнo|о аPкатyPo}o
бdнь.
Увiйдir*o всepeдинy хpамy, щo6 no^^илyватися крdсo|о i свo€-
рiднiстtо iвтeP:еPа. Biн вiдрiзнясться вiд типoвoгo хpeщатoку-
пoльнoro tим' щo йoгo пpoстiP Poзвива€ться i y висoтy (цe ви-
явля€ться в 6аня:), i в rлн6uну, в напрямi цeнтpальнol апсиди.
У стаpoвинy внyтPiujнiй вигляд хра^^y 6yв iнакший' iнтep,€P
nPикpаtl'lали фPeски. вiA яких з6epеглoся тiльки зo6pаrкeння
святoi Teклi. Ti o6личчя з класичнo пpавильними npoпopцiяци
написанo висoкol^айстeрнo | дo6Pe видiля€ться на 6лiдo-6ла.
китнoму тлi' 0сo6ливo пPива6лю€ сoкoвитiсть кoлopистичнoi
цoдeлiрoвки та м'якiстЬ лiнiи niA6oPiAдя, sиpазнo oкpeслeнi
yста i вeликi oчi' У цЬoмy твopi щe з6epiгаlоться pиси eллiнi.
стичнoгo мистёцтва
с;зЬблeний iкoнoстас хрd^.у пo6yAoваний за прoeктoм |(алyзь-
кoгo apхiтeктopа яснiulина' на стoляpнi po6oти та piзЬ6лeння
в 179з рoцi 6ула пiдписана yгoда з нi)кинсЬкими майстPами
Cавoro Boлoщeнкol.а та стeпанoм Бiлoпoльським. а на 

^^алярсьхiта пoзoлoтнi _ з хyAo}кникoм.iкoнoпясцeм 
^^' 

Бopзни тимoфiсм
мизкoм ('794)' 3агальна аpхiтeктypна кoмпoзицiя iкoнoсiаса,
нe пoз6авлeна стpoгoстi, хаpактeрнoi для класицяз,'^y' ма€t oд-
нaк, ту хи6у, щo в нiй eклeктичнo пo€днанo /.^истeцькi пpин-
чипи 6аpoккo iз засадами класициз^4y.
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сп.(ьxяi (o6op. Бл' |016 P. Peioн(tPукцlr
lo. 
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та г лor.ян.'

свoiх сyчасникiв
хoч спаський сo6op-кyльтoва спopyAа, в нЬомy виявилЙtЛ
вчсoкi ёстeтичнi упoдo6ання наpoAних майстрiв, вiд6ило( |.

пpагнeння 6yдiвничих рiзниI eпox вiдo6разит" iпo-сso€мy ill
тepпPетyвати iстopичнi пoдii свoro часу. У пам,ятках хVll
xVIIl ст вт;лeнo мистeцькi смаки кoзацькo-сeлянських та t)''
мiсничих мас, тoдi як у т60рах xl ст'-гePoiчва вAача нашиi
пpeAкiв' u.(o (вeляки^{ тpyAoм i хoPo6ствoм' з6удували мo'уt
ню дepжdву - киiвськy Pyсь
вeлиЧнe fPoмаAAя Спаськoro сo6opy та йoгo внyтpit!н€ oзA{l()
лeння нинi пoста€ пepeA втiлeння pелiгiйнoi i^о|,

а яч шeдeвр ми(тeq!ва, (твoрeний Pyками наpoдних мdйс!l'|fl
в нвш ча( спаський (o6op y чepнiгoвi oхopoнq€ться дepжаЛ!ll'
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lll ч.o''.""' - oднoмy з наидавнlulих мlсr нащor oатo*'o.

El-,'" _ Jнdхoдиtь(я 6d|атo пам'ятoк dPхiтекryPи xv||-
xv||l ст., сepeд якиx 6yдинoк якoва Лизory6а (169o-i Pр.). кo-

лeriyм (f700-1702 pр') та цeрква кdтepини (l715 p.) заслyгo-

вyloть на гrилЬну yвагy. Boни з6yдoванi пiсля визвoльнoт вiйни

1648-l654 pp.l яка JавepujиласЬ дoвro}кданим вo]з,(днанвям
poсiйсЬкoro й yкpаiF'сЬкoгo 6pатнiх наPoдiв, в eпoxу п|днe.

сення ан1ифeoдdльних гyманiстинних iдeи iс яскpавим втiлeн-

ням eстeтичних с^^акlв | мистeцьких yпoдo6анЬ tuиpoкиx кo-

зацЬкo.мiцансЬких ^tас
нeнависнi iнoзeмнi загаP6ники 6yли вигнанi з Piднoi землi.
B мiстах спoрyд)кyloться Lllкoли. дpyкарнi та кoлeгiy}^и. вiдчy.
вd€rь<я жвавий твopчий Pyх y ми(тeцькoмy жигтi, rаpяна лto-

6oв дo Aeкopdтивtloi 6аовисгoстi в я(ивoписyt Ao пластичнoi

кpаси в аpхiтeктypi' Улro6лeними ста}oть нe сyвoPi o6pази o60-
poнних слoPyдl а св|тлi, )китт€pэдiснi 6yдiвлi з сoкoвитим Ae-
кopo^^, рoзpахoваним на яскpaвy свiтлoтiньoвy грy. Укpатнськi

Будянoх лl,0rу6. t690-l PP

майстpи твopЧo пepeoсмислюroтЬ дoсягнe}|ня вiтчизнянoгo та

€вpoпейсЬкoгo мистeцтваl виPo6ляють свolo власну хyдo}кнlо

,{oвy, власний стиль - yкpаiнськe 6аpoккo
opганivнe пo€днання мистeцькчх засад yкpаiнськoгo, poсiй-

ськoro та Peвeсанснoгo мистeцтва o6yмoвилo спeцифiкy ; на-

цioнальвy свo€piднiсть стил|о цi€i дo6и
Бyдинoк чepнiгiвсь Якoва Лиlory6а в планi

наслiдy€ тpадицiйнy стpyктyPy наPoAнoгo житла. Biн тiльки

6iльrдий poзмipoм i мас вe двi, а нoтиpи кiмнаtи та двoс сiнeй

]dмiстЬ oдниx. ApхiIeктyPа 6yдинкy пo-наPoднoмy )китт(радi(

на, вoна вiдзна.rаеться пластичним 6агатствoм, piзнoманiтним

дeкopoм' плoщини ст|н спpавля|оть вpа}|{ення yзopистoгo ки-

лима, 6o гeть (пpopiзdнi" нit!ами тd вiквами в

o6pаllлeннi фiгyPних наличникiв, кoлoнoк i фpoнтoнчикiв'
Ансаrn6ль кoлeгiy^^y 

^Aа€ 
знdчнo складнiLuy кoмпoзицilо, oбy-

^^oвлeнy 
нe тiльки iнrдим пpизначeннямl нi>к 6yдинoк Лизo.y6а,

але i тиl.l, щo вiн спopyдlкувався нe oднoчаснo. а пpoтягoм

t
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кiлькoх дeсятиpiч' дo тoгo }к кiлька pазiв пepе6yдoвувався'

HайAавнit!в схiдна чaстина oздo6лeна тiльки фiгуpним фpoн-
тoнчикoм над nopтdлoм, затe сepeдня мd€ вигляд пиL]]нol Lllати

завдяки свiтлoтiнЬoвiй гpi на сoкoвитoмy дeкopi стiн з гoри-

o6'€мoм 6yдiвлi кoнтpастye 6ашта, мальoвничe вiн-

чання якoi склада€ться з вoсьми пiвцилiнAрiв, oсо6ливy чаpiв-

нiсть аpхiтeктyPi 6yдинкy tlадаloтЬ кepам|чн| npикраси - кpoн-

UJтeйни кoлoнoк у виглядi стилiзoванoi кiHськoi гoлови, випyклi

poэеt<и rа.южe|н' peпo.фи, ulo вжe нe плo(кit як в noпepeд-

нi eпoхи, а з м.якoю peалiстичнoю мoдeлipoвкo!o. Tdким € pe.

ль€ф iз зo6pа)+(енням ( Бo гoматepi-зн амeн i€D, в якoму майстep

ствopив пo сyтi нe 06раз святoi, а чарiвнoi }кiнRи з лагiдними

oчима, нi)кним oвалoм 06личчc iкpасивими pyкdми, шo пiд

тpимy|отЬ дитину Peль€ф спpиймd€тЬся сучасним глядdчeм як

нdпрoчyд пoетичнe, звopy rливе втiлeння вiчнoi тeми матepин-

HЬ пiвдeнь вiд кoлeгiyму, на невисoкoмy паrop6i сяroчим кpи.
сталoм пiднoситься oдин з шeдевPis укpаiнськoi аpхiтeктypи

цePква св катepини' спopyджeний на Чeсть вiйськoвих пoдви-

Будинoк ляrorY6а nIDнiчнtй ф.сaд lФPаrяeнт|.
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г|в чePн'гlвсьхoгo l{oзацькoro пoлкy пpи штypмi Aзoва, храм
6ув no сутi iстopичнид лdмlятникoм, пoкликаним з6yджyвати
в глядачdх пoчyття гopдoстi зd свiй наpод iлю6oв дo 6атькiв-
щини' Цим i o6yмoвлeний,6yв ви6ip хpамy цeнтpичнoгo типy
в п,яти6аннoмy ваpiантj, який, мoв скyлЬптypyl тpe6а poздив-
лятись, o6iйцroвши навкpyги.
8 аpхirerrypi цi.].пopyдя вpанас могyтвiи pyх вeDlикалЬних
лiнiй гpанcастих 6ашт.6ань, пiлястpiв. висoкиx вiкoн' наличникiв
i пiвкoлoнoк Boни линуть вropу, дe пepe6ива|оться LlJиpoчeн.
ним 6агатoпpoфiльoвdним кdрнизoml схoдятЬся
iзатyхаrоть в м'яких а6pисах макiвoк 6ань
Пoдi6нo зoвнiшньoмУ виrляАуl в iн1ep'€pi хpамy гoлoвним €
ypoчястjстЬ внутpiшньoгo пpoстopy, PoзкРитoro y висoтy з sе-
ликoto майстepнiстю Святнoвoму i вeлиveзнoмy iнтep,еpoвi
дo6pе пасував анypний piзь6лёний iкoнoстас, який загинyв
в пoлyм'i пoя<eжi пiд нас 6oм6аpдyвання мiстd фашист(Ькolo
ав;ацi€!o y 1941 poцi
в наш час 6удинoк Якoва Лизory6а' кoлeгiyм та Катepининська
цepква' яk iвeсь комплекс нepнiгiвських споpyд X|-хVIl| ст.,
oхopoня|оться деpжавoto

кoл€rlуl, пi3д.ннчч Фa..д lфpаllrнll,

uБr':
ЕElat-"

...а-f :Т..

Е]'',:*.;.**',;.,
nатёp,нян(ьк. цepxвa 17 

'' 
р



кoт.p,явн.ь*. цepx... Ixoнo.
.rа. хvIl| .т. |фPаrя.яrl


