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Ця книга – породорож в минуле Чернігова козацької доби. В ній
читач зможе ознайомистися з тим як виглядали Любецька, Лоївська та
Водяна брами Чернігівської фортеці; де знаходилися Воскресенська,
Хрестовоздвиженська, Богоявленська, Миколаївська церкви; скільки
оборонних ліній мав Чернігів; де розташовувалися резиденції козацької старшини. Також окрім класичного ознайомлення, читач також
зможе скористатися і сучасними технологіями за допомогою інтернету та допоміжних гаджетів.
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СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Ч

ернігів – унікальне, неповторне, надзвичайно красиве та гостинне місто. Колиска
українського православ’я, духовний центр з тисячолітніми традиціями. Навесні, коли
зеленіють береги Десни, розцвітають місцеві парки та сквери, Чернігів перетворюється на
своєрідний «оазис», який неймовірним чином приваблює туристів.
Навчаючись у Києво-Могилянській академії, я не одноразово приїздив сюди: насолоджувався
чернігівськими краєвидами, пізнавав історію та культуру міста. Сам
тоді зрозумів, що тут зберігається душа козацької України: в пам’ятках архітектури, багатовікових церквах та соборах, залишках фортець
та старих вуличках.
Чернігів – це місто, яке просто дихає історією! Це неозброєним
оком одразу помічають гості, як тільки в’їджають до Чернігова. Але
побачити - це одне, а от дізнатись багато цікавих фактів, легенд, переказів про таке унікальне місто – це бажання будь-якого туриста.
Власне тому команда однодумців започаткувала серію проектів про
своє рідне місто. Людям не байдужа доля Чернігова, вони хочуть, аби
місто розвивалося, не забуваючи при цьому свого козацького коріння,
історичної спадщини. Унікальна робота: Олександра Бондаря та Дениса Сердюка, разом з наполегливою працею колективу проекту map.
cn.ua, дозволила розробити цей сучасний путівник.
Тож нехай ця книга стане Вашим першим приємним знайомством
з Черніговом та слугуватиме Вам надійним помічником, консультантом та «другом», коли Ви гулятимете вулицями нашого славетного
міста. Приємної Вам подорожі та цікавого читання.
Щиро Ваш,
Сергій Березенко
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ВІД АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

С

ьогоднішній Чернігів для України не просто обласний центр.
Свого часу М.С. Грушевський назвав його «українською Равенною», з якої має розпочатися відродження України. Саме в Чернігові,
як ні де, переплелися різні історичні епохи. За Давньоруської доби
Чернігів, на рівні з Києвом, був колискою української державності. В
часи Гетьманщини, саме чернігівські полковники часто ставали гетьманами козацької держави, наступницею якої є сучасна Україна.
Доба Гетьманщини залишила в Чернігові дуже яскравий слід у
вигляді храмів збудованих у стилі неповторного українського бароко, громадських споруд, тощо. На жаль, не всі будівлі козацької доби
дійшли до нашого часу. Частина була знищена під час лихоліть ще в
давнину, частину було знищено вже за радянської доби.
Головна мета путівника «Подорож козацьким Черніговом XVII –
XVIII cт.» полягає в тому, що б показати як виглядали місто за доби
Гетьманщини, з його фортецею, церквами, монастирями та заміськими садибами козацько-старшинської верхівки.
Як вже зазначалося вище, не всі пам’ятники козацької доби дожили до наших днів. Проте їхні залишки зберігаються під землею. Іноді
їх досліджують археологи та історики. Розвиток сучасних цифрових
технологій дозволяє з точністю до кількох метрів показати де саме
знаходились ті споруди, які не збереглися до нашого часу. Довідник
влаштовано так, що читач може не лише прочитати про архітектурну
пам’ятку, якої вже не існує, але й подивитися на місце де вона розташовувалася. В цьому читачеві допоможуть сучасні геоінформаційні
технології та інтернет. Для цього лише потрібно ввести координати
до супутникової системи навігації, котра присутня в будь-якому сучасному айфоні. Також завдяки інтернетресурсу http://map.cn.ua отримати додаткову інформацію про історичний об’єкт прямо на місці
його існування, подивитися на його тогочасні зображення та сучасні
реконструкції.
Тож, цікавих подорожей та гарного настрою! І пам’ятайте, що
девіз Чернігівської фортеці початку XVIII cт.: «Той хто гідний перемагати - успадкує все!»
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ВІД СТОЛИЦІ КНЯЗІВСТВА
ДО ПОЛКОВОГО МІСТА

Ч

ернігів козацької доби – це одна з найяскравіших сторінок в історії міста. Цьому періоду передували події інших епох, що сформували до середини XVІІ ст. «обличчя» міста. Загальновідомо, що
найбільшого розквіту Чернігів зазнав за давньоруської доби в Х – середині ХІІІ ст. Саме в той час він став столицею величезного і одного
з наймогутніших князівств. У місті зводилися міцні муровані споруди, будувалися укріплення, заселялися нові території. Однак його нестримний розвиток був раптово перерваний у жовтні 1239 р., коли під
стіни міста підішли орди хана Менгу. Містяни відмовилися здаватися, декілька тижнів тривав штурм Чернігова і врешті-решт місто було
взяте завойовниками та спалено. З цього моменту почався занепад
міста. Більше ніж сотню років згадки про місто майже не потрапляли
на сторінки літописів та хронік. Лише в 1360-х рр. Чернігів увійшов
до складу Великого князівства Литовського. У 1380 р. великий князь
Вітовт частково відновив укріплення Чернігова.
На початку ХV ст. Чернігів перейшов у володіння литовського князя Свидригайла. Чернігівський замок згадується вперше під 1499 р.
у грамоті Великого князя Литовського Олександра, коли місто було
надано у володіння князю Можайському. В цей період чернігівський
Верхній замок відігравав відразу дві ролі – феодального помістя князів Можайських, тобто класичного середньовічного замку, та міської
цитаделі.
У 1500 р. Чернігів більш ніж на століття став прикордонною фортецею Московської держави, що мала захищати південно-західні рубежі Московської держави. Що означало в XVI ст. бути прикордонною фортецею між двома постійно ворогуючими державами, – здогадатися не важко. Вже в 1506 р. Чернігів було спалено литовцями,
а в 1515 р. на місто напав київський воєвода О. Дашкевич. За свідченнями письмових джерел, у 1515–1516 рр. Чернігів мав укріплення у вигляді валу з дерев’яними баштами. Постійна загроза з боку
Литовської держави призвела до того, що 1531 р. у Чернігові була
споруджена нова дерев’яна фортеця.
У вересні 1535 р. воєвода А. Немирович підійшов до Чернігівської
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фортеці та взяв її в облогу. Однак гарнізон та жителі міста і не подумали здаватися. Вони швидко зорганізували оборону, а вночі зробили
вдалу вилазку у табір супротивника, яка була здійснена через таємний підземний хід. Такі ходи були дуже розповсюдженими у європейській фортифікації ХІV–ХVІІІ ст. Зокрема, такий хід існував і в
Чернігові в ХVІІ–ХVІІІ ст.
У другій половині ХVІ ст. навколо Чернігова постійно відбувалися невеликі військові сутички між литовськими та московськими
військами. В 1562 р. чорнобильський староста Ф. Кмит розбив великий загін московського воєводи і спалив Чернігів. У 1563 р. литовський воєначальник М. Вишневецький підійшов до Чернігова. Однак
йому не вдалося взяти фортецю, тому він спалив всі передгороддя
Чернігова і відступив. Наступного року литовці знову взяли в облогу
Чернігів, і на цей раз безуспішно. 1579 р. Чернігів опинився в облозі
союзних військ Литви, Польщі та татар. Утім, і на цей раз місто не
здалося – ворог відступив.
У 1604 р. Чернігів зайняли без бою війська Лжедмитрія: городяни
самі відкрили ворота. Частина чернігівців навіть пішла із самозванцем до Москви. Так, за згадкою одного з учасників тих подій, Чернігівський замок був дерев’яним, але досить міцним.
Наприкінці зими – на початку весни 1610 р. відбулася подія, яка
була кульмінацією більш ніж столітнього протистояння Москви та
Литви на Чернігівщині. Під стіни Чернігова підійшло польсько-литовське військо київського підкоморія С. Горностая. Ймовірно, що
військо це було не дуже чисельне, оскільки Горностай не наважився
брати Чернігівську фортецю відкритим штурмом, пам’ятаючи про
невдачі, які спіткали його попередників у подібній справі. Він залишив основні підрозділи свого війська в зоні недосяжності для дозорів чернігівського гарнізону. В цей час частина чернігівських воїнів
виїхала на санях на риболовлю на річку Білоус для поповнення припасів фортеці. Цим і скористався київський воєначальник. Чернігівці,
які поїхали на р. Білоус, були перебиті, а їхнє місце зайняли вояки
С. Горностая. Гарнізон міста, нічого не підозрюючи, відкрив фортечні ворота для «своїх». В такий спосіб міські ворота були взяті. Захоплений зненацька гарнізон, який до того ж втратив міські ворота, не
зміг вчинити будь-якого серйозного опору. За лічені години місто на
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південно-західному кордоні було знищено та перетворено на попіл.
Окрім фортеці та замку, що були спалені вщент, також був знищений
і Єлецький монастир. Існують відомості про те, що запустіння в Чернігові тривало майже дванадцять років.
За Деулінським перемир’ям 1618 р. Чернігів перейшов під владу
Речі Посполитої, знову опинившись у ролі прикордонної фортеці та
центру Чернігівського староства. У березні 1623 р. Чернігову було
надане Магдебурзьке право. 1633 р. Чернігівська фортеця вистояла
під час облоги московськими військами.
Наприкінці весни – на початку літа 1648 р. Чернігів було зайнято
військами повсталих козаків та селян. Спочатку козаки взяли в облогу все місто, але через тиждень городяни відчинили їм міську браму.
Шляхта, яка не забажала здаватися, знайшла свій останній притулок
на Верхньому замку, який повстанці штурмували п’ять разів протягом трьох тижнів, але взяли лише через зраду одного із його захисників.
З 1648 р. Чернігів стає центром однойменного полку. Відродження української державності за доби Гетьманщини дуже позитивно
відобразилося на розвитку міста. Так, за часів полковників В. Дуніна-Борковського та П. Полуботка було відновлено велику частину давньоруських церков, серед них і Успенський собор Єлецького
монастиря, і Борисоглібський собор, і П’ятницька церква, збудовано
велику кількість нових храмів, серед яких мурована Воскресенська
церква, Петропавлівська трапезна церква Єлецького монастиря, зведено величний Троїцький монастирський комплекс та інші. В цей же
час місто отримало і нові укріплення, які проходили по валах давньоруських фортифікаційних споруд. Окрім культового та військового
будівництва, в місті розпочалося і зведення світських мурованих будинків. Серед них одним із найкращих зразків українського бароко є
полкова канцелярія на території Фортеці.
Місто зростало і за площею. Якщо на середину XVII ст. площа
забудови міста складала не більше 80 – 90 га, то вже на 1770-ті рр. ця
цифра досягала майже 400 га. Збільшувалася й чисельність населення. Якщо у першій половині XVІІ ст. в Чернігові було трохи більше
200 дворів, то уже в 1666 р. їх кількість зросла до 314. Враховуючи,
що у дворі проживало в середньому 5–6 осіб, то можна вирахувати,
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що на у 1630-х рр. у місті проживало близько 1000–1100 мешканців,
у 1666 р. – близько 1600–1700, а вже на 1786 р., за даними О. Шафонського, – 3873 (1893 чоловіків та 1980 жінок), без урахування дворян.
Тобто, підрахунки показують, що населення Чернігова за півтора
століття виросло майже у чотири рази. Звісно, старі межі міста такої кількості людей уже вмістити не могли. Тому місто розросталося
на північ, уздовж р. Стрижень, на схід, на Застриження та поділ, під
міською фортецею та монастирями. За доби Гетьманщини найвищого злету в своєму розвитку досягли й чернігівські монастирі. Так, на
території міста існували Борисоглібський, Успенський Єлецький,
Троїцько-Іллінський та П’ятницькій монастирі, що сформували свої
унікальні та неповторні архітектурні ансамблі.
З 1760-х рр. почався поступовий, але дуже потужний наступ царату на українську автономію. Було ліквідовано Гетьманщину, а згодом і її територіально-адміністративний устрій. Наприкінці XVІІІ ст.
Чернігів став провінційним містом Російської імперії, спочатку центром намісництва, а згодом і губернії.
Утім, і в ХІХ ст., і уже в ХХ ст., а тепер і в ХХІ ст. у Чернігові майже усюди можна спостерігати сліди, які по собі залишила козацька
доба, з її неповторним українським бароковим стилем та прагненням
до свободи.
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ФОРТЕЦЯ

http://map.cn.ua/4NUhZ
Широта: 51º29,357’Пн
Довгота: 31º18,482’Сх

Ф

ортеця Чернігова козацької доби розташовувалася на території
давньоруського дитинця. Її площа складала близько 16 га. Як
зазначено на «Абрисі Чернігова», вона складалася з Першого замку
черкаського (тобто козацького) та Верхнього замку. Фортеця знаходилася на високій терасі, південно-східній частині сучасного міста
(Валу). Від міста її відділяв глибокий та широкий рів, за яким було
насипано земляний вал, по якому проходили дерев’яні стіни з бойовими вежами. До фортеці вели троє воріт – Любецькі, Погорілі (вони
ж Лоєвські) та Водяні.
Влітку 1648 р. повсталі козаки та селяни захопили укріплення
Чернігівської фортеці і знищили польський гарнізон. Після цього
місто стало центром Чернігівського полку, що безумовно відобразилося на розвитку фортифікаційних споруд. Так, вже в 1651 р. Чернігівську фортецю взяло в облогу військо Великого князя Литовського
Я. Радзивіла, однак козацький гарнізон чинив опір і литовські війська
відступили.
Реконструкція укріплень Чернігівської фортеці була здійснена за
правління полковника В. Дуніна-Борковського в 1670-х – 1680-х рр.
У цей період зведено нову дерев’яну стіну, по периметру фортеці
– 15 бойових башт, чотири з яких були проїзними та мали ворота.
Перед основними брамами насипані земляні бастіони задля кращої
протидії облоговій артилерії.
У 1730-х рр. фортеця зазнає значних перебудов за планом військового інженера А. де Бриньї. Дерев’яні стіни та башти були замінені
на земляні бруствери, насипано 5 великих та 3 малих бастіони. Фортеця отримала нову артилерію. Також у 1740 р. модернізацією Чернігівської фортеці займався видатний інженер-фортифікатор Д. де Боскет. У 1750 р. на
території фортеці сталася велика пожежа, яка знищила всю дерев’яну забудову. Тому в 1750-х рр. забудова була відновлена та стала більш регулярною.
9

В такому вигляді фортеця існувала (з несуттєвими перебудовами) аж
до моменту її ліквідації у 1799 р.
На території фортеці розташовувалися Борисоглібський монастир, Спасо-Преображенський кафедральний собор, Воскресенська
церква, дерев’яні Михайлівська, Богословська, Благовіщенська церкви, полкова канцелярія, магістрат (ратуша), садиба чернігівського
воєводи та полкової старшини, різноманітні склади та амбари.
Свідчення сучаників:
«В прошедшем семнадцатом столетии сие древнее укрепление еще новое получило уменьшение. За Черниговского
полковника Василия Кашпоровича Дунина-Борковского проведен новый вал с бастионами от речки Стрижня к западу,
мимо урочища Могилок и Архиерейского дома и, не доходя до
последнего вала на несколько сажен, где вниз на Подол идет
дорога, поворачивается влево к югу, оставив теперешнюю
церковь Екатерины вне себя вправо, и примыкается к прежнему же древнему валу, где нынешний замок стоит».

Чернігівська фортеця на
плані Д. де Боскета, 1740 р.:
А – дерев’яний Замок;
B – дерев’яні вежі;
D – палісади;
F – Соборна церква;
E – Земляна фортеця;
I – церква Воскресіння;
M – Стара фортеця: рублена
стіна і поставлений палісад;
N – Київські ворота;
K – Солдатська слобода.
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Реконструкція
фрагмента стіни
Чернігівської фортеці
кінця ХVII –
початку ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.)

Реконструкція Чернігівської фортеці
станом на 1730-ті -1740-ві рр.
(малюнок Бондаря О.М.).
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ВЕРХНІЙ ЗАМОК
http://map.cn.ua/SF8tl
Широта: 51º29,195’ Пн
Довгота: 31º18,525’ Сх

В

ерхній замок знаходиться у південній частині Чернігівської фортеці. Це була найбільш укріплена частина міста. На думку археологів, він виник ще в ХІ ст., проте його розквіт відноситься до
епохи пізнього середньовіччя. Саме на території замку на початку
XV ст. знаходилася резиденція відомого литовсько-руського князя
Свидригайла, а з кінця XVІ ст. – володаря Чернігова С. Можайського. В 1531 р. на Верхньому замку за наказом московського царя була
споруджена нова дерев’яна фортеця. В 1620-х рр. укріплення замку
відновлюються польською адміністрацією. Саме за стінами Верхнього замку в 1648 р. знайшла свій останній прихисток польська шляхта,
яку оточили повсталі козаки.
Територія Верхнього замку була невеликою, всього 60 х 80 м.
Верхній замок було укріплено широким і глибоким ровом (залишки якого помітні і сьогодні), по периметру знаходився земляний вал,
зверху якого знаходилася дерев’яна огорожа. По кутах замку стояли
багатогранні бойові вежі.
Свідчення сучасників:
«В сей же крепости к южной стороне стоит маленькая
цитадель, за польского владения под именем замка построенная. При российских в Чернигове бывших воеводах она называлась малым Верхним городом»
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Верхній замок на
«Абрисі Чернігівському»,
1706 р.

План укріплень на
Верхньому замку 1751 р.:
1. Артилерійський цейхгауз.
2. Пороховий погріб
та амбар над ним.
3. Замкова церква
Святих Михайла та Федора.
4. Замковий бастіон.
5. Караульне приміщення
біля Замкових воріт.

Реконструкція
Верхнього
замку на
середину
ХVIIІ ст.
(малюнок
Бондаря О.М.).
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ЛЮБЕЦЬКІ ВОРОТА
http://map.cn.ua/x1RBt
Широта: 51º29,338’ Пн
Довгота: 31º18,289’ Сх

Л

юбецькі ворота розташовувалися у північно-західній частині
Чернігівської фортеці. Свою назву вони отримали від того, що
саме біля них розпочиналася одна з найдавніших вулиць Чернігова
– Любецька, яка переростала за містом в шлях Чернігів-Любеч. Як
свідчать джерела, ворота знаходилися під двоярусною багатогранною бойовою вежею з наметовим дахом. До воріт через фортечний
рів вів дерев’яний міст, що в разі потреби спалювався або дуже швидко розбирався оборонцями фортеці. Перед самою брамою гарнізон
міста насипав земляний редан, що додатково підсилював обороноздатність надбрамної башти.
Розвиток облогової артилерії призвів до того, що дерев’яні башти та стіни перестали бути надійним захистом Чернігівської фортеці,
тому в 1730-х рр. дерев’яну башту було ліквідовано, а на її місці насипано великий земляний бастіон, що мав двоє воріт – зовнішні та
внутрішні. Вже наприкінці існування Чернігівської фортеці, у 1780х рр. Любецька брама була ліквідована, а замість неї поряд було зроблено нові Київські ворота.
Свідчення сучасників:
«В крепости трое ворот: одни Киевские или Любецкие по
Любецкой и Киевской улице возле Архиерейского дома лежащие; другие Прогорелые, от которых улица к триумфальным воротам и Гноевой плотине идет. Прогорелые до того
называются, что в пожаре прогорели. Третие ворота – на
правом берегу речки Стрижня и Водяные называются».
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Реконструкція Любецьких
воріт Чернігівської
фортеці кінця
ХVII – початку ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.).

Реконструкція Любецького
бастіону Чернігівської
фортеці на другу половину
ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.)
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ПОГОРІЛІ (ЛОЇВСЬКІ)
ВОРОТА
http://map.cn.ua/zedyR
Широта: 51º29,479’ Пн
Довгота: 31º18,566’ Сх

П

огорілі ворота розташовувалися в північний частині Чернігівської фортеці. Свою назву, за легендою, вони отримали тому, що
саме через них восени 1239 р. до міста увірвалися монголо-татарські
війська. Також ці ворота часто називали Лоївськими, адже від них
починався стародавній шлях на місто Лоїв.
Перша документальна згадка про ці ворота відноситься до 1633 р.,
коли містом намагалися оволодіти московські війська. Московити
майже вже увірвалися тоді у місто і взяли Лоївські ворота, однак
польський гарнізон зміг все ж таки відтіснити нападників від брами
і втримати фортецю. За козацької доби Погорілу браму було перебудовано. Перед воротами насипали великий земляний редан, в якому
розташовувалася брама з невеликою баштою. За реданом збудували велику багатоярусну та багатогранну башту з наметовим дахом.
До воріт вів дерев’яний міст, перекинутий через фортечний рів. У
1730-х рр., у зв’язку з модернізацією фортеці, башту ліквідували, а
на місці редану насипали великий земляний бастіон дуже схожий за
конструкцією на бастіон Любецьких воріт. Погорілі ворота було ліквідовано разом з фортецею в 1799 р., а бастіон розрито.
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Погорілі ворота на
«Абрисі Чернігівському»,
1706 р.

Реконструкція Погорілих воріт
Чернігівської фортеці
кінця ХVII – початку ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.)

17

ВОДЯНІ ВОРОТА
http://map.cn.ua/BkQNz
Широта: 51º29,389’ Пн
Довгота: 31º18,682’ Сх

В

одяна брама знаходилися в східній частині Чернігівської фортеці. Свою назву вони отримали завдяки тому, що вихід з воріт
вів прямо на берег р. Стрижень, що протікала під фортецею. Ворота знаходилися в багатоярусній дерев’яній башті квадратної форми
з наметовим дахом. Перед брамою знаходився, як і в Любецьких та
Погорілих воротах, земляний редан. Однак, на відміну від них, у редані Водяної брами було два входи – з півдня і півночі. Прямо перед
воротами розташовувався дерев’яний міст через р. Стрижень. Окрім
головних Водяних воріт, до Стрижня на початку XVІІІ ст. виходили
ще одні допоміжні безіменні ворота, над якими також була башта.
Від цієї башти вниз до води вів коридор з гостроколу, який завершувався ще однією баштою з воротами.
Після 1730 р. дерев’яні ворота були ліквідовані, а на їхньому місці
збудовано новий великий земляний бастіон, який по боках прикривали два менші бастіони. Ці фортифікаційні споруди існували до кінця
XVIII ст. та були ліквідовані разом із фортецею.
Наявність двох виходів до води в XVІІ – першій половині XVІІІ ст.
та головного бастіону Водяних воріт з малими бастіонами, що прикривали головний, не випадково. Саме забезпечення водою відігравало головну роль під час облоги фортеці. Тому і укріплення воріт, що
вели до води, були найпотужнішими.
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Водяні ворота на
«Абрисі Чернігівському»,
1706 р.

Реконструкція
Водяних воріт
Чернігівської фортеці
кінця ХVII –
початку ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.)

19

БОРИСОГЛІБСЬКИЙ МОНАСТИР
http://map.cn.ua/olbm3
Широта: 51º29,345’ Пн
Довгота: 31º18,377’ Сх

Б

орисоглібський монастир був відновлений у другій половині
XVII ст. До цього тут розташовувався з 1627–1628 рр. домініканський костьол. На жаль, на сьогодні невідомо, які саме споруди
входили до ансамблю костьолу. Також на території монастиря в другій половині XVІІ ст. знаходилися келії та будинок архієрея. Близько
1700 р. на монастирській території будується споруда Колегіуму. Вже
в першій половині XVІІІ ст. замість дерев’яної монастир обносять
мурованою стіною, а територія набуває абрисів, які будуть існувати
аж до кінця XVІІІ ст. Біля монастиря розбивають фруктовий сад, а
також викопують колодязь.
Вхід до монастиря знаходився зі східного боку та проходив під
надбрамною вежею-дзвіницею, яка знаходилася між Борисоглібським та Спасо-Преображенським соборами. Крім Борисоглібського
собору, на території монастиря також існували трапезна дерев’яна
церква, що була прибудована до будинку архієрея. В будинку колегіуму знаходилася церква Всіх Святих, флігель з духовною дикастерією,
комори, келії та інше. Монастир було ліквідовано 1786 р., під час секуляризації церковних і монастирських земель Катериною ІІ.
Борисоглібський
монастир на «Абрисі
Чернігівському»,
1706 р.
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План
Борисоглібського
монастиря
1751 р.

Реконструкція
Борисоглібського
монастиря станом
на середину ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.).
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БОРИСОГЛІБСЬКИЙ СОБОР
http://map.cn.ua/2aKbP
Широта: 51º29,358’ Пн
Довгота: 31º18,408’ Сх

С

обор святих мучеників Бориса і Гліба збудували ще на початку
ХІІ ст. в західній частині фортеці-дитинця. Про долю собору з середини ХІІІ до початку XVІІІ ст. майже нічого не відомо. Ймовірно,
храм постраждав під час пожежі в Чернігівський фортеці в 1610 р.
Відновлений він був уже польською адміністрацією та переданий
католицькому ордену домініканців у 1627–1628 рр. Ченці-домініканці перетворили його на костьол, а також було здійснено низку перебудов зовнішнього вигляду, що змінили його апсидну частину. Після
1648 р. Борисоглібський собор знову стає православним храмом. У
1659 р. за сприяння чернігівського архієпископа Л. Барановича, собор було відреставровано та перебудовано, він став головним храмом
Борисоглібського монастиря. Під час цих робіт верхи собору отримали барокові завершення. У 1701–1702 рр. перед собором за сприяння
чернігівського архієпископа І. Максимовича збудовано дзвіницю-ротонду. Вірогідно, в цей же час, перед головним куполом було надбудовано два декоративні барабани з маківками, які перетворили собор
на триглавий. Барокові перебудови Борисоглібського собору були
знищені 1857 р., коли його основні форми було перебудовано в стилі
класицизму. Під час Другої світової війни собор сильно постраждав
і потребував реставрації. Відновлено його було у формах, які він мав
за давньоруського часу.
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Зображення
Борисоглібського собору
на титульному аркуші
“Алфавіта” 1705 р.

Реконструкція
Борисоглібського
собору станом на другу
половину ХVII cт.
(матеріали
Національного
архітектурноісторичного
заповідника
«Чернігів
стародавній».
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КОЛЕГІУМ

http://map.cn.ua/amg1i
Широта: 51º29,363’ Пн
Довгота: 31º18,367’ Сх

С

поруда Колегіуму знаходиться на верхівці західного напільного оборонного валу Х–ХІІІ ст. Чернігівського дитинця-фортеці.
Як вищий навчальний заклад він почав діяти з 1700 р. Утім, існують
думки, що деякі частини споруд Колегіуму були збудовано значно раніше, за чернігівського архієпископа Лазаря Барановича, а, можливо,
ще й за польських часів. Сьогодні збереглася лише східна частина
споруди колегіуму. На початку XVІІІ ст. він був значно більшим за
розмірами. З західного боку до нього примикали різні житлові приміщення та служби, а східна частина завершувалася церквою Всіх
Святих з двома верхами-куполами.
З самого початку свого існування споруда колегіуму відігравала
оборонну роль. З другого поверху колегіуму через зовнішні двері
можна було потрапити на оборонну стіну Чернігівської фортеці, а
пізніше, коли було ліквідовано дерев’яні укріплення, і сама споруда увійшла до оборонної системи. З високої дзвіниці Іоана Предтечі
можна було спостерігати за діями супротивника, який знаходився на
території міста.
Разом з ліквідацією фортеці з’явилися і проекти ліквідації споруд
Колегіуму. Після їх втілення на початку ХІХ ст. залишилася тільки
центральна частина споруди і дзвіниця над нею.
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План споруди Колегіуму
станом на кінець XVIII ст.

Чернігівський колегіум,
сучасне фото
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СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ
СОБОР
http://map.cn.ua/prRsl
Широта: 51º29,343’ Пн
Довгота: 31º18,460’ Сх

С

пасо-Преображенський собор на сьогодні – найстаріший собор
на території колишньої Давньоруської держави. Джерела свідчать про те, що він почав будуватися близько 1032 р. За козацької
доби собор був діючим. Однак з моменту його спорудження до початку національно-визвольної революції під проводом Б. Хмельницького пройшло близько 600 р., тому собор у другій половині
XVІІ–XVІІІ ст. кілька разів перебудовувався та ремонтувався. Так,
біля собору то з’являлися, то зникали деякі галереї-прибудови, змінювалася форма верхів. Та найбільшої перебудови зазнав собор після
пожежі 1750 р., яка знищила всю забудову на території Чернігівської
фортеці. Під час цієї пожежі собор дуже постраждав. Існували навіть
думки, що його потрібно взагалі розібрати. Однак, все ж таки було
вирішено його відновити та дещо перебудувати. Під час цих перебудов розібрали залишки північної та південної галерей, а з південного
боку було добудовано круглу вежу, що
зробило південний і північний фасад
Спасо-Преображенського собору симетричним. З цього часу собор набув майже сучасного вигляду з двома
баштами з готичним завершенням.
Спасо-Преображенський собор на
Іконі Єлецької Богоматері,
кінець XVII ст.
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БУДИНОК ПОЛКОВОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ
http://map.cn.ua/JxDtp
Широта: 51º29,256’ Пн
Довгота: 31º18,580’ Сх

Б

удинок полкової канцелярії розташовувався в східній частині
Чернігівської фортеці. Як вважають дослідники, збудовано його
було близько 1690-х рр. і його споруда на сьогодні є однією з найбільш ранніх цивільних мурованих споруд. Спочатку будинок належав чернігівському полковнику Я. Лизогубу, а згодом – і гетьману
І. Мазепі. У XVІІІ ст. в ньому розташовувалася полкова канцелярія.
Головною особливістю даної споруди є те, що за основу при її
будівництві було взято класичну українську хату на дві половини.
Тобто, по середині знаходилися сіни-коридор, а вже від них по боках
влаштовувалися кімнати, перекриті всередині системою циліндричних склепінь. Ззовні будинок яскраво декорований: в його декорі будівельник вдало використав пластику цегли.
Будинок дуже сильно постраждав під час пожеж у 1718 та 1750 рр.,
але кожного разу відновлювався. В другій половині XVІІІ ст. до північного фасаду прибудовано тамбур, а поряд з ним облаштовано вхід
до підвального приміщення ззовні.
План будинку
полкової
канцелярії
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Будинок полкової канцелярії
(будинок Я. Лизогуба).

МАГІСТРАТ

http://map.cn.ua/zairP
Широта: 51º29,433’ Пн
Довгота: 31º18,528’ Сх

У

1623 р. польський король надав Чернігову Магдебурзьке право.
Воно складало основу самоврядування європейських міст. З цього моменту міщани самі обирали собі війта та керували життям свого
міста. Після 1648 р. Магдебурзьке право продовжувало діяти в Чернігові. Відомі випадки, коли міщани вдало захищали свою власність
від посягань всевладної козацької старшини саме завдяки цій європейській традиції самоврядування.
Головним атрибутом Магдебурзького права був
магістрат. За козацької доби в Чернігові відомо
про існування однієї ратуші та одного магістрату,
що функціонували в різні періоди. Так, на початку
XVІІІ ст. ратуша знаходилася біля Верхнього замку.
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Це була велика дерев’яна споруда, в якій проводилися засідання міської влади.
Вже з середини XVІІІ ст. відомий і чернігівський магістрат. Це
була мурована споруда, збудована ще наприкінці XVІІ ст., яка належала Полуботкам. Магістрат розташовувався на території Фортеці,
на схід від Борисоглібського монастиря. Це була двоповерхова велика споруда, що за свою історію декілька разів перебудовувалася,
особливо після пожежі 1750 р. Згодом цю споруду викупила міська
влада для потреб міста. Магістрат припинив своє існування в другій
половині XVІІІ ст. Замість старого магістрату на початку ХІХ ст. було
збудовано новий, споруда якого існує і сьогодні. Зараз там знаходиться відділення Національного банку України.

Так могла виглядати чернігівська дерев’яна ратуша
кінця XVII – початку XVIII ст.
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ЦЕРКВА МИХАЙЛА ТА ФЕДОРА
НА ВЕРХНЬОМУ ЗАМКУ
http://map.cn.ua/U6feG
Широта: 51º29,194’ Пн
Довгота: 31º18,545’ Сх

Д

ерев’яна церква Михайла і Федора розташовувалася на території Верхнього замку в його південно-східній частині. Ця церква
збудована поряд з місцем, де за давньоруських часів існував мурований храм. Однак згодом ця споруда занепала і її було розібрано. Нову
церкву, присвячену двом святим мученикам – чернігівському князю
Михайлу та його боярину Федору збудували на прохання стрільців
московського гарнізону в 1691 р. В плані вона була тридільною з
притвором, навою та вівтарем. Центральний зруб мав бокові виходи,
а також вікна у вигляді хреста. Верхи церкви мали барокові завершення із заломом та невеликою маківкою над кожною з трьох частин
церкви.
Вже до середини XVІІІ ст. церква почала занепадати, а після
1757 р. її було вирішено розібрати та більше не відновлювати. Мурована ж церква святих Михайла і Федора з’явилася в Чернігові лише
1801–1806 рр. на Застриженні.
Церква Михайла
та Федора на
«Абрисі
Чернігівському»,
1706 р.
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ВОСКРЕСЕНСЬКА ЦЕРКВА
НА ТЕРИТОРІЇ ФОРТЕЦІ
http://map.cn.ua/dgbOv
Широта: 51º29,371’
Довгота: 31º18,589’ Сх

В

оскресенська мурована церква знаходилася в північно-східній
частині Чернігівської фортеці. За деякими даними, вона була
побудована близько 1670-х рр. за сприяння тодішнього чернігівського полковника В. Дуніна-Борковського. Однак, як свідчать письмові
джерела, Воскресенська церква існувала в Чернігові вже в 1651 р.
Точно не відомо, чи то згадана саме ця мурована церква або інша,
місцерозташування якої нам не відоме.
Воскресенська церква другої половини XVІІ ст. була досить значною за розмірами спорудою. Як свідчать її давні зображення, вона
мала одну центральну і три- або чотири бокові бані. Увінчували ці
бані невеликі маківки у бароковому стилі. Церква мала три входи –
один центральний із західного боку, та по одному з північного та південного боків. Перед входами існували невеличкі прибудови, увінчані маківками.
Воскресенська церква дуже постраждала під час пожежі 1750 р.
Довгий час її не ремонтували і вона почала руйнуватися. На початку
1770-х рр. її остаточно вирішили розібрати, а придатну для будівництва цеглу використали під час спорудження Воскресенської церкви
на міському цвинтарі. Це – Воскресенська церква біля сучасного базару.
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Воскресенська церква на
«Абрисі Чернігівському», 1706 р.

Реконструкція
Воскресенської церкви
на початок
ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.).
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МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА
http://map.cn.ua/g7zZy
Широта: 51º29,354’ Пн
Довгота: 31º18,579’ Сх

М

ихайлівську дерев’яну церкву було збудовано на початку
XVІІІ ст. у північно-східній частині Чернігівської фортеці, поряд з мурованою Воскресенською церквою. Це була невелика тридільна споруда, зображень зовнішнього вигляду якої до наших днів
не збереглося. Вона відігравала роль теплої зимової церкви Воскресенського приходу. Не відомо, завдяки чому їй вдалося пережити
пожежу 1750 р., коли погоріли навіть муровані храми – Спасо-Преображенський собор та Воскресенська церква. Після того, як було
розібрано Воскресенську церкву, Михайлівський храм продовжував
існувати. В другій половині XVІІІ ст. при ньому діяла церковно-парафіяльна школа.
Церкву вирішили розібрати лише наприкінці XVІІІ – на початку
ХІХ ст. у зв’язку з ліквідацією фортеці та кардинальною перебудовою її території. Сьогодні на місці Михайлівської церкви знаходиться
Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського.
Місцерозташування
Михайлівської церкви
на території фортеці,
1786 р.
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БЛАГОВІЩЕНСЬКА ЦЕРКВА
http://map.cn.ua/oEAsO
Широта: 51º29,453’ Пн
Довгота: 31º18,642’ Сх

Б

лаговіщенська церква знаходилася у північній частині Чернігівської фортеці, біля самої її стіни на краю тераси. Дерев’яну церкву другої половини XVІІ ст. було збудовано на місці великого мурованого храму ХІІ ст., який не зберігся. Однак, вірогідно, місцеві мешканці знали, де точно він знаходився, або ж у другій половині XVІІ ст.
існували ще залишки мурованого храму, тому нову однойменну дерев’яну церкву збудували саме на його місці. Основу нової церкви
складала досить велика п’ятидільна хрестоподібна в плані споруда, в
декілька ярусів. Кожна з п’яти бань завершувалася бароковою маківкою. По периметру церкви існувала крита галерея. Центральний вхід
був із західного боку, ще два допоміжні входи існували з північної та
південної сторін. Церква існувала до 1718 р. Вірогідно, вона загинула
під час сильної пожежі на території Чернігівської фортеці та більше
не відновлювалася.
Розташування Благовіщенських
церков ХІІ – ХІІІ ст. та
XVII – XVIII ст. за
археолонічними матеріалами

Благовіщенська
церква
на «Абрисі
Чернігівському»,
1706 р.
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АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ
ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ДВОРИ
http://map.cn.ua/Qh1Tu
Широта: 51º29,427’ Пн
Довгота: 31º18,569’ Сх

П

івнічну частину Чернігівської фортеці після 1750 р. займали два
великі комплекси споруд. Перший – це артилерійський двір, де
зберігалися гармати, ядра, лафети до них, усіляке артилерійське спорядження для гарнізону міста.
Поряд з артилерійським двором знаходився інженерній двір, де
перебувала військово-інженерна команда чернігівського гарнізону.
До завдань інженерної команди входило перевірка та підтримання у
належному стані фортифікаційних споруд Чернігова, перепланування старих забудов та планування нових. У 1761 р. інженерну команду
було виведено з Чернігова до Києва, але вже до 1774 р. її знову повернули в місто. Завдяки роботі чернігівської інженерної команди на
сьогодні у нашому розпорядженні наявна значна кількість планів та
схем фортеці, міста, монастирів Чернігова та інших споруд.
На початку ХХ ст. на території, де були артилерійський та інженерний двори збудували жіночу гімназію, в будинку якої сьогодні
розміщується Чернігівський художній музей імені Г. Галагана.
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Фрагмент плану Чернігівської фортеці з нанесенням
інженерного та артилерійського дворів
у другій половині ХVIIІ ст.:
1. Подвір’я городового магістрату.
2. Інженерний діловий двір.
3. Намісницьке управління (колишній артилерійський двір).
4. Будинок полковника Троїцького.
Реконструкція
фрагмента
Чернігівської
фортеці з
інженерним та
артилерійським
дворами станом
на другу
половину
ХVIIІ ст.
(малюнок
Бондаря О.М.).
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МІСЬКІ УКРІПЛЕННЯ
http://map.cn.ua/WvbAj
Широта: 51º29,570’ Пн
Довгота: 31º18,130’ Сх

О

крім фортеці, Чернігів мав ще й свої міські укріплення. Через
невелику площу фортеці Чернігова на ній не могла розміститися
вся забудова міста, що постійно зростала разом із чисельністю населення. Тому за часів полковника В. Дуніна-Борковського було вирішено укріпити і частину міста. Для цього проекту використали вали
та рови давньоруського Окольного граду Чернігова. Старий вал підсипали, рів також почистили. Однак площа старих укріплень виявилася завеликою. В гарнізону не вистачало сил, щоб його обороняти,
тому частину старих укріплень у західній частині відновлювати не
стали, а зробили нову лінію оборони з валу та рову. Таким способом
скоротили стару лінію оборони більше ніж на 12 га. По валу міської фортеці було побудовано стіну зі зрубів-тарас, а в північній частині – з гостроколу. По периметру міських укріплень знаходилося
на початку XVІІІ ст. 12 веж, чотири з яких були проїзними. Ці укріплення захищали майже 200 дворів міщан, в яких проживало близько
1000 жителів.
Укріплення міста не захищали від серйозного війська, однак могли
стримати раптовий напад татар або ще якихось «воровських людей».
Вірогідність таких нападів вже до 1730-х рр. зійшла нанівець, тому
міські укріплення не ремонтувалися і поступово занепали, а вже після 1760-х рр.
перестали існувати взагалі, а
рови і вали були засипані наприкінці XVІІІ ст.

Реконструкція фрагмента стіни
міських укріпелнь Чернігова
кінця ХVII – початку ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.)
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МІСЬКІ ВОРОТА
http://map.cn.ua/PbjVT
Широта: 51º29,410’ Пн
Довгота: 31º18,058’ Сх

Г

оловні міські ворота Чернігова за доби Гетьманщини знаходилися
з напільних сторін. Перші з них – найбільші, були побудовані з
південного сходу. Від цих воріт розпочинався шлях Чернігів – Любеч.
Брама знаходилася в проїзній чотиригранній вежі з двома ярусами
бою. На другому ярусі, крім обламу, ще була прибудована і навісна
капличка.
Другі ворота були збудовані в північній стороні міста. Вони також
знаходилися під чотиригранною двоярусною вежею з наметовим дахом. Треті міські ворота називалися Київськими та розташовувалися
з південного боку. Над цими воротами була збудована чотиригранна
вежа з двома ярусами бою, а до обламу прибудована невеличка капличка.
Загалом, міські надбрамні вежі Чернігова були простішими за
конструкцією у порівнянні з багатогранними надбрамними вежами
Чернігівської фортеці. Це було спричинено тим, що міські укріплення
були значно слабшими за укріплення
головної твердині міста. На жаль, на
сьогодні відома назва лише Київських
воріт, бо звідси починався шлях на
Київ. Двоє інших воріт залишаються
безіменними.
Головні міські ворота
по вулиці Любецькій
на «Абрисі Чернігова», 1706 р.
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Міські ворота
на вулиці Гончій
на «Абрисі Чернігова»,
1706 р.

Реконструкція головних воріт
Чернігова кінця ХVII –
початку ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.)
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ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКА ЦЕРКВА
http://map.cn.ua/RpTCM
Широта: 51º29,450’ Пн
Довгота: 31º18,126’ Сх

Х

рестовоздвиженська церква знаходилася на схід від Любецької
вулиці, недалеко від міських воріт, збудована в другій половині
XVІІ ст. і виконувала роль парафіяльної церкви. Хрестовоздвиженська церква була дерев’яною. Верхи її мали по три залами, а по периметру церкву оперізувала крита галерея. Поряд з церквою розташовувалася дерев’яна дзвіниця. Навколо церкви існував цвинтар. Вже
в середині XVІІІ ст. церква почала руйнуватися, тому стару споруди
церкви розібрали, а на її місці в 1759 р. побудували нову. Особливість
нової церкви полягала в тому, що перший поверх її був мурованим,
а другий з верхами – дерев’яним. На першому поверсі знаходилася
тепла зимова церква, на другому – холодна літня. Проіснувала ця
культова споруда аж до ХІХ ст., коли на її місці було збудовано нову
однойменну муровану церкву, яка загинула вже в роки Другої Світової війни та була остаточно розібрана після 1944 р.
Свідчення сучасників:
«Церковь Воздвижения Честнаго Животворящаго Креста,
до половины каменная, однопрестольная».
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Хрестовоздвиженська церква
на «Абрисі Чернігівському», 1706 р.

Реконструкція Хрестовоздвиженської церкви станом на кінець ХVII – початок ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.)
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МИКОЛАЇВСЬКА ЦЕРКВА
http://map.cn.ua/8lTiQ
Широта: 51º29, 530’ Пн
Довгота: 31º18,531’ Сх

М

иколаївська була збудована біля Погорілих воріт Чернігівської
фортеці ще в другій половині XVІІ ст. Вона була дерев’яною,
п’ятидільною та п’ятиверхою. По периметру церкву оперізувала дерев’яна галерея.
Загальновідомо, що Святий Миколай здавна був покровителем
подорожуючих, тому й не дивно, що церква присвячена саме цьому
святому знаходилася поряд з одними з головних воріт Чернігівської
фортеці, від яких люди починали свої подорожі. Біля церкви розташовувався невеликий цвинтар.
Вже на початку XVIII ст. споруда Миколаївської церкви значилася як «ветха». Тож, у
1732 р. на її місці збудували нову церкву, також
дерев’яну, що проіснувала аж до ХІХ ст., доки
теж не була розібрана.
На її місці з’явилася
житлова забудова, що
існує й донині.
Миколаївська церква
на «Абрисі Чернігівському», 1706 р.
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БОГОЯВЛЕНСЬКА ЦЕРКВА
http://map.cn.ua/me52p
Широта: 51° 29.651’Пн
Довгота: 31° 18.400’Сх

Б

огоявленська церква на вулиці Гончій відома з XVIIІ ст. На жаль,
невідомо ким і коли вона була збудована. Достеменно відомо
лише те, що вона була дерев’яною. В документах є звістки про те,
що вже в 1730–1740-х рр. споруда церкви значилася старою та поступово руйнувалася, тому можна зробити висновок, що Богоявленська
церква функціонувала або з самого початку XVIIІ ст., або навіть з
XVII ст. Цікаво, що її споруда не була за якихось причин позначена
на «Абрисі Чернігівському» 1706 р, де нанесені майже всі церкви, які
існували в Чернігові на той час. У 1742 р. замість старої дерев’яної
церкви було побудовано нову, також дерев’яну, яка проіснувала до
ХІХ ст., коли її розібрали, а поряд з місцем, де існувала Богоявленська церква, збудували нову муровану Миколаївську церкву.
Свідчення сучасників:
«В 1742 году на место деревянной же обветшавшей (Богоявленской), старанием и иждивением бывшаго Магистрата
Черниговского войта Козьмы Каневскаго, состроенная».

Богоявленська церква
на плані Чернігова 1786 р.
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ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА
http://map.cn.ua/6Hbm5
Широта: 51º29,275’ Пн
Довгота: 31º17,965’ Сх

П

окровська церква розташовувалася майже по центру Третяка і
була його центральною домінантою. Третяк виник ще за давньоруських часів, однак вже в XVІІ–XVІІІ ст. він не мав укріплень.
Тут знаходилися виробничі комплекси Чернігова. На території Третяку археологи зафіксували залишки гончарного виробництва XVІІ–
XVІІІ ст. Саме на гроші місцевих гончарів у другій половині XVII ст.
і було зведено Покровську церкву.
Це була невелика тридільна та триверха споруда, увінчана банями з маківками та хрестами. Вірогідно, навколо цієї церкви і ховали
чернігівських гончарів, оскільки археологи зафіксували поряд з її залишками цвинтар XVІІ–XVІІІ ст. Вже до середини XVІІІ ст. споруда
Покровської церкви почала руйнуватися, тому в 1764 р. на її місці
було збудовано нову однойменну церкву. Нова церква також була дерев’яною і проіснувала до ХІХ ст., коли споруду храму ліквідували,
а нову Покровську церву прибудовано до Катерининської мурованої
церкви.
Покровська церква
на Третяку
на «Абрисі
Чернігівському»,
1706 р.
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КАТЕРИНИНСЬКА ЦЕРКВА
http://map.cn.ua/XRL7N
Широта: 51º29,228’ Пн
Довгота: 31º18,314’ Сх

К

атерининська церква з початку XVІІІ ст. є окрасою Чернігова.
Розташована вона в південній частині міста, зовсім поряд із
Фортецею. На сьогодні достеменно не відомо, коли точно вона була
побудована. Одні дослідники стверджують, що її почали будувати
наприкінці XVІІ ст., інші – що на початку XVІІІ ст. Утім, храм був
освячений 1715 р. За легендою Катерининську церкву було збудовано
на кошти Якова та Семена Лизогубів, на честь свого діда Якова Лизогуба – чернігівського полковника та наказного гетьмана, героя походу
на турецьку фортецю Азов 1696 р.
Церковна споруда побудована в стилі українського козацького
бароко. Цікавинка церкви полягає в тому, що Катерининська церква
збудована як традиційний український дерев’яний храм. У плані церква п’ятичасна, кожна частина якої завершується банею з восьмигранним барабаном.
У 1837 р. Катерининська церква дуже постраждала під час пожежі, однак була відбудована. В ХІХ ст. до Катерининської церкви було
прибудовано ще й теплу Покровську церкву. Споруда церкви дуже
постраждала 1941 р. від пожежі, однак у 1950-х рр. була відреставрована.
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План
Катерининської
церкви

Катерининська церква,
світлина початку ХХ ст.
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ОСТРОГ
(СОЛДАТСЬКА СЛОБОДА)
http://map.cn.ua/7Pt5v
Широта: 51º29,152’ Пн
Довгота: 31º18,566’ Сх

Ч

ернігівський Острог, або ж «Солдатська слобода», знаходився
біля підніжжя Верхнього замку. Достеменно не відомо коли він
виник, але точно не пізніше другої половини XVІІ ст. Після того, як
1654 р. до Чернігова було введено війська московського гарнізону на
чолі з воєводою, виникла потреба в тому, що б десь поселити московських стрільців. Вірогідно, для цього і було збудовано Солдатську
слободу.
Це була невелика майже квадратна територія, відгороджена від
Подолу чотириметровим гостроколом з бойовою баштою. На початку XVІІІ ст. його розміри по периметру складати 170 саженів, тобто
близько 360 м. З точки зору фортифікації, Острог був малопридатним
для оборони, однак був дуже корисним для зберігання різного роду
військових припасів та провізії у мирний час. За описами, наприкінці
XVІІ – на початку XVІІІ ст. на території Острогу знаходилися хлібниця, поштовий двір, «кружечна изба», караульна ізба, а також льох для
зберігання припасів. В такому вигляді Острог проіснував до 1740х рр. Вже з середини XVІІІ ст. на його місці утворився новий район
міста, а укріплення поступово зникли.
Свідчення сучасників:
«Нижний острог стоячей, где живут старые осадные сидельцы. Ставлен острог в одно бревно осиновими бревнами.
И с того острога двои проезжие ворота. И тот острог весь
ветх и во многих местах повалился».
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Солдатська слобода (Острог)
на «Абрисі Чернігівському», 1706 р.

Реконструкція зовнішньго вигляду
Солдатської слободи станом на початок ХVIII cт.
(малюнок Бондаря О.М.)
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ПОДІЛ

http://map.cn.ua/ifSk4
Широта: 51º28,997’ Пн
Довгота: 31º17,807’ Сх

С

аме слово «поділ» означає «те, що знизу». Так, Чернігівська фортеця, Верхній замок і саме місто знаходилося на високій терасі
р. Десни. Проте уже в першій половині XVІІ ст. у Чернігова почався
формуватися свій поділ. Територія цього району знаходилася в заплаві річки Десни під корінною терасою. Основна його забудова концентрувалася вздовж двох доріг, одна з яких вела від Третяка вниз,
інша – від нижніх воріт біля Катерининської церкви до Іллінського
монастиря. Забудова вздовж неї була однорядною по обидва боки
дороги, лише під Третяком був ще один ряд будівель. Закінчувався
поділ кінця XVII – початку XVIIІ ст. біля підніжжя Єлецької гори.
Розростатися далі на захід подолу заважала заболочена місцевість.
Загалом, подібна ситуація забудови Подолу зберігалася до 1730-х рр.
Проте уже в першій половині XVIIІ ст. починають формуватися
декілька кварталів південніше дороги до Єлецького Святоуспенського монастиря, а сама забудова досягає меж підніжжя Болдиних гір.
Цілковитого свого завершення структура забудови подолу набуває в
другій половині XVIIІ ст., коли тут остаточно сформувалася вулично-квартальна забудова від підніжжя Верхнього замку до підніжжя
Троїцько-Іллінського монастиря, площею близько 40–4 га.
Чернігівський поділ мав і свої культові споруди. Так, навпроти Катерининської церкви на початку XVІІІ ст. існував невеликий безіменний храм. Сьогодні поділ називається
Лісковицею.

Чернігівський поділ
на плані 1786 р.
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ЗАСТРИЖЕННЯ

http://map.cn.ua/ZMF6D
Широта: 51º29,950’ Пн
Довгота: 31º18,761’ Сх

З

астриження – це заміський район Чернігова на лівому березі
р. Стрижень, який почав формуватися лише в XVII ст. Його забудова вже не була захищена міськими укріпленнями, тому господарі
мали самі дбати про захист свого майна. Тому споруди, які тут існували, були обнесені високими міцними парканами. Ці споруди розташовувалися вздовж річки лівого берега р. Стрижень або по терасі
р. Лаковиці.
Крім садиб, на Застриженні з 1751 р. існувала й дерев’яна Стрітенська церква. Вона знаходилася неподалік, на схід від садиби Полуботків. Ще одна церква на Застриженні була влаштована на території заміської резиденції чернігівського архієрея. Також на самій
околиці Застриження, майже на території приміського с. Бобровиця
розташовувалася резиденція чернігівського полковника В. Дуніна-Борковського.
Загалом, заселення Застриження відбувалося протягом усього
XVІІ–XVІІІ ст. Уже в першій половині XVІІІ ст. приміські квартали розтягнулися від Красного мосту (Гноєвої гать) вздовж дороги на
Новгород-Сіверський
більш ніж на 1,5 км. Забудова існувала вздовж
сучасної вул. Шевченка,
від перехрестя сучасних вулиць Шевченка і
Молодчого, до початку
вул. Рокосовського.
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Застриження наприкінці XVIII cт.:
1. Садиба Полуботків.
2. Заміська резиденція архієрея. 3. Місто.
4. Гноєва гать (Красний міст).

САДИБА ПОЛУБОТКІВ
НА ЗАСТРИЖЕННІ
http://map.cn.ua/tu2R6
Широта: 51º29, 950’ Пн
Довгота: 31º18,550’ Сх

О

дним з перших, хто отримав землю на Застриженні, був Я. Полуботок, дід майбутнього чернігівського полковника та гетьмана.
Тут він заснував свою резиденцію, яка стала родовою садибою Полуботків більше ніж на століття. Її центральною частиною з другої
половини XVІІ ст. став мурований двоповерховий будинок, а сама
площа садиби була оточено парканом з проїзним воротами та вежею.
Житловий будинок стояв у дворі й налічував шість кімнат – три
великі (світлиці), спальню, дві кімнати для відпочинку, а також домашню каплицю. Приміщення з’єднувалися між собою коридорами,
що більше нагадували сіні. Будинок мав два ганки, а на другому поверсі – літні покої. Поряд стояв дім на п’ять кімнат, який належав
синові полковника, Андрієві. Зали й кімнати палацу та житлових споруд прикрашалися великою кількістю ікон, портретами самого полковника, його дружини, батька, синів, імператора та імператриці. На
стінах висіли килими, люстерко, а також китайські шовкові картини.
На території помістя знаходилися й господарські споруди.
Віднайдення залишків кам’яниці Полуботка належить відомому
архітектору М. Цепенку, адже сама споруда була дуже перебудована
під час спорудження Духовної семінарії.
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Садиба Полобутка
на Застриженні на
«Абрисі
Чернігівському»,
1706 р.

Реконструкція будинку родини Полуботків
на Застриженні у першій половини ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.)
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ЗАМІСЬКА РЕЗИДЕНЦІЯ АРХІЄРЕЯ
НА ЗАСТРИЖЕННІ
http://map.cn.ua/COLj6
Широта: 51º29,996’ Пн
Довгота: 31º19,547’ Сх

Н

а Застриженні, крім садиб полкової старшини, також містилася
і садиба чернігівського владики. Не слід забувати, що за козацької доби, верхівка православного духівництва також була великим
заемлевласником та мала свої маєтності як на території міста, так
і на його околицях та й за його межами. Тож не дивно, що чернігівський владика у XVІІІ ст. мав свою велику заміську резиденцію.
Вона знаходилася на території сучасного Міського парку культури
та відпочинку, на терасі р. Лаковиці (сучасна р. Кордівка). Там стояв
кам’яний будинок, в якому безпосередньо проживав архієрей. Поряд
з будинком знаходилася дерев’яна церква Жінок Мироносиць. Також
на території резиденції були різні споруди для прислуги, комори та
амбари. Навколо житлово-господарської частини існував великий
фруктовий сад та гай.
Свідчення сучасників:
«Загородный архиерейский каменный дом, называемый бобровицкий, положение имеющий в конце предместья города
при щелочи реки Десны, в нем церковь святых Жен Мироносиц, с принадлежащих к оному деревянным строением,
обширным садом, с разными фруктовыми деревьями и небольшою рощею».

53

Заміська садиба
чернігівського
архієрея
на плані кінця
ХVIII cт.:
1. Будинок
архієрея.
2. Церква Жінок
Мироносиць.
3. Сад та гай.

В’ЯЗНИЦІ-ОСТРОГИ

http://map.cn.ua/Q6JHx
http://map.cn.ua/YbSWP
В’язниця кінця XVIII ст. (1)
Широта: 51º29,370’ Пн
Довгота: 31º17,804’ Сх
В’язниця кінця XVIII – початку ХІХ ст.
(Тюремний замок) (2)
Широта: 51º29,248’ Пн
Довгота: 31º17,767’ Сх

Я

54

к і жодне місто тогочасного світу, Чернігів козацької доби не міг існувати без в’язниці, де б
утримувалися злочинці. Перші відомості про в’язницю в Чернігові відомі ще з польських часів, з 1628 р.
На жаль, не відомо, де саме вона знаходилася.
У XVІІІ ст. в’язниця-острог знаходилася на території фортеці, за 40 м на південь від Спасо-Преображенського собору. Це була невелика дерев’яна
будівля, оточена парканом. Вже в другій половині
XVІІІ ст. ця в’язниця перестала задовольняти потреби міста, населення якого постійно зростало, а зна-

чить, зростала і злочинність. Тоді міська влада вирішила збудувати
нову в’язницю вже за територією міста. Нова в’язниця-острог складалася з подвійної огорожі у вигляді гостроколу, перед входом до неї
було збудовано караульне приміщення, а в середині за парканом побудовано бараки для ув’язнених. Проте і ця в’язниця-острог вже не
відповідала вимогам часу, тому вже наприкінці XVІІІ ст. почати будувати нову в’язницю, що отримала назву «Тюремний замок». Ця споруда виконує покладені на неї функції вже понад 200 років поспіль.

Реконструкція в’язниці-острогу кінця ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.)

Реконструкція Тюремного замку в Чернігові кінця
ХVIIІ – початку ХІХ ст.
(малюнок Бондаря О.М.).
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П’ЯТНИЦЬКИЙ МОНАСТИР
http://map.cn.ua/FQVjp
Широта: 51º29,534’ Пн
Довгота: 31º18,060’ Сх

П

’ятницький монастир знаходився відразу за міськими укріпленнями, на П’ятницькому полі, біля Слободи. На «Абрисі» він підписаний як «Пятницкой Девичей Монастырь». На малюнку 1706 р.
детально зображено П’ятницьку церкву, під нею напис – «каменная».
Також тут намальовано дерев’яну дзвіницю, в плані восьми- або шестигранну. Комплекс оточено дерев’яною стіною у вигляді трапеції.
Також тут схематично позначено і розпланування монастирського подвір’я. Так, забудова у вигляді прямокутників-споруд проходила по
периметру; всього – 14 будівель.
У 1750 р. монастирський комплекс постраждав від пожежі, але
невдовзі був повністю відновлений. Загалом обрис комплексу кардинально не змінювався за другу половину ХVІІІ ст. Лише із північного
і західного боків огорожу було дещо розширено і розбито сад.
У 1786 р. монастир було закрито. На його території збиралися заснувати народне училище, однак цим планам не судилося бути втіленими в життя. Храм Параскеви П’ятниці з кінця ХVІІІ ст. перетворився на головний храмам Торгової площі. Його дерев’яні споруди
були розібрані. На території колишнього монастирського комплексу
в 1820-х рр. побудовані лавки та крамнички.
Свідчення сучасників:
«Великомученицы Параскевии, нареченной
Пятницы, каменная небольшая, об одном престоле, жестью покрытая; когда и кем построена, нет никаких видов, а возобновлена после
пожара игуменею Доментиевою Лярскою, которая иконостас новый сооружала, тому уже
около 30 лет».
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П’ятницький монастир на
«Абрисі Чернігівському»,
1706 р.

Реконструкція дзвіниці
П’ятницького монастиря
кінця ХVII – початку ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.)

План П’ятницького
монастиря
1786 р.
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Реконструкція П’ятницького монастиря
станом на середину XVIII ст.

Розташування
П’ятницького
монастиря 1757 р.
на сучасній
мапі Чернігова:
1. П’ятницька церква.
2. Чернігівський
академічний театр
імені Т.Г. Шевченка.
3. Пам’ятник
Б. Хмельницькому.
4. Дзвіниця
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ЄЛЕЦЬКИЙ СВЯТО-УСПЕНСЬКИЙ
МОНАСТИР
http://map.cn.ua/cOd2U
Широта: 51º29,149’ Пн
Довгота: 31º17,710’ Сх

Є

лецький Свято-Успенський монастир розташований у західній
частині Чернігова. 1648 р., коли Чернігів став центром однойменного полку, монастир стояв у руїнах. Під час нападу С. Горностая на
Чернігів на початку весни 1610 р. було спалено не тільки Чернігів,
а й Єлецький заміський монастир. Через декілька років центральна
споруда монастиря – Успенський собор частково завалився.
Активна забудова цього комплексу розпочалася в другій половині
XVII ст. і продовжувалася майже все XVIII ст. У 1676 р. збудовано
трапезну Петропавлівську церкву, яка розташовувалася із західного
боку головного храму. В 1670–1675 рр. зведено баштоподібну дзвіницю. Наприкінці ХVІІ ст. монастир був оточений мурованою стіною.
У ХVІІІ ст. були збудовані келії на сході та будівлі на півдні, де знаходяться сучасна Петропавлівська церква та трапезна монастиря. Також близько середини ХVІІІ ст. на захід від трапезної церкви збудували приміщення для паломників, яке було дотичним до внутрішнього
боку західної стіни монастиря. У північній частині монастирського
комплексу розташовувалася господарська частина монастиря, що
складалася з дерев’яних споруд, які примикали до внутрішнього боку
стін. Також у північній частині в 1688 р. збудовано дерев’яний будинок, що належав чернігівському архієпископу Феодосію Углицькому.
За сучасною Петропавлівською церквою, майже на схилі тераси, знаходяться залишки будинку ігумена. Однак точний час побудови його
невідомий, вірогідно, що він відноситься до кінця ХVІІ – початку
ХVІІІ ст.
Свідчення сучасників:
«Монастырь Успенский Елецкий мужской,
под самым городом, на ровном от Десны
реки возвышенном и сухом месте лежащий,
каменною оградою вокруг обнесенный».
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Єлецький монастир на «Абрисі
Чернігівському» 1706 р.

Реконструкція Єлецького
монастиря станом
на середину ХVIIІ ст.
(малюнок Бондаря О.М.).
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Дзвіниця Єлецького
монастиря, кресленик
ХІХ ст.
(за матеріалами
В.Вечерського)

ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР
http://map.cn.ua/TCUam
Широта: 51° 28.641’Пн
Довгота: 31° 16.788’ Сх

Т

роїцький монастир розташований за 2 км на захід від Чернігівської фортеці. Монастирський ансамбль почав формуватися з
будівництва трапезної Введенської церкви 1677 р. Троїцький собор
розпочали будувати 1679 р. і закінчили лише 1695 р. На початок
ХVІІІ  ст. він став домінантою західної околиці Чернігова.
Ще на початку ХVІІІ ст. архітектурний ансамбль Троїцького монастиря не був сформованим. На «Абрисі», де зображено Троїцький
собор, відсутня навіть огорожа. Вірогідно, вона була збудована лише
в першій половині ХVІІІ ст. Перша огорожа комплексу була дерев’яною.
Початково комплекс монастиря виглядав дещо інакше та був значно меншим за площею. Він займав лише сучасну його східну частину.
Тут знаходилися Троїцький собор, Введенська церква, келії та окремі
господарські споруди. У 1740-х рр. розпочалося розширення території монастиря у західному напрямку. 1750 р. навпроти головного
храму збудували будинок архімандрита. Сам монастир було обнесено
мурованою стіною, по кутах якої було збудовано декоративні башти.
Із західного боку – восьмигранні, зі східного – квадратні. Також із
цього боку збудовано Іллінську браму. Завершеності комплексу було
надано 1775 р., коли було завершено будівництво дзвіниці, заввишки
58 м, яка стала домінантою всього міста: її було видно майже з будьякої частини міста.
Свідчення сучасників:
«Колокольня каменная, о четырех ярусах
кроме купола, вся в столах, архитектуры
новой, за Архімандрита Іомля в черном
сооруженная, а за Поликарпа 1785 года начисто отделанная. Самый большой не ней
колокол в 300 пуд».
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Троїцький собор на малюнку
початку XVIII ст.

Троїцкий собор,
світлина ХХ ст.

Сучасний план
Троїцького
монастиря:
1. Троїцький собор.
2. Введенська церква.
3. Мурований корпус,
кінець XVIІІ ст.
4. Дзвіниця, 1775 - 1786
рр.
5. келії східний корпус,
кінець XVIІ – початок
XVIІІ ст.
6. Іллінські ворота.
7. Господарські споруди.
8. Кутові вежі.
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СЛОВНИЧОК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ
Абрис – контурний малюнок, який відображає загальний вигляд,
план або силует певної місцевості або форми.
Ансамбль:
1. в фортифікації група довгострокових укріплень, котрі пов’язані разом однією тактичною задачею і єдиним фортифікаційним рішенням.
2. в архітектурі та містобудуванні – гармонійна єдність просторової композиції будівель, інженерних споруд, творів монументального
живопису, скульптури і садово-паркового мистецтва.
Артилерійський двір – частина фортифікаційної системи на території фортеці, де розміщувалася артилерійська команда, ремонтувалася та утримувалася гарнізонна артилерія.
Бастея – в середньовічній фортифікаційній архітектурі цим словом позначалася споруда, яка була проміжним етапом між баштою і
бастіоном. Це невисока будівля, що в у плані являла собою напівколо
або багатокутник. Призначалася для фланкуючого вогню вздовж стін
та рову.
Бастіон – п’ятикутний фортифікаційний елемент, призначений
для оборони стін, рову, еспаланди фланкуючим вогнем. Якнайкраще
протистояв артилерійському вогню, і за допомогою власної артилерії
міг вести артилерійську дуель.
Берма – вузький уступ між валом та ровом, що не дає осипу валу
сповзати в рів.
Бійниця – вузький отвір у фортечній стіні або вежі для стрільби.
Бруствер – невеликий насип, що влаштовується поверх оборонних споруд для більш зручної стрільби, захисту від куль, осколків
снарядів і для укриття від спостережень супротивника.
Вал – оборонна споруда у фортецях, замках, укріплених районах у
вигляді високого насипу з крутим схилом, розташованим з боку імовірного нападу супротивника.
Вежа – те ж саме що й бойова башта, висока дерев’яна або мурована оборонна споруда, призначена для ведення вогню та спостереження за діями супротивника. Вежі могли бути розташовані на оборонній стіні і утворювали з нею єдиний оборонний комплекс, також
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вони могли розташовуватися окремо,як самостійний пункт опору.
Вилазка – раптовий напад оточеного гарнізону для зняття облоги,
знищення метальних машин та облогових споруд, а також із метою
нанесення контрудару по супротивнику.
Гауптвахта – у XVIII столітті це приміщення для головної варти.
Гарнізон – військовий загін, що постійно розташовується в опорному пункті (міста або фортеці) і має озброєння для його охорони.
Дитинець – головна укріплена частина давньоруських міст.
Еспаланда – вільна від забудови територія перед укріпленнями.
Замок – середньовічна оборонна споруда, яка поєднувала в собі
оборонні та житлові функції.
Інженерний двір – частина фортифікаційної системи на території
фортеці, де розміщувалася інженерна команда, яка слідкувала за станом оборонних споруд міста, знімала його плани та ін.
Караульні приміщення – споруди, де знаходилися гарнізонні
караули та зберігалася частина зброї. Розташовувалися найчастіше
безпосередньо біля воріт.
Катки – дерев’яні колоди, які скатувалися на супротивника під
час штурму з оборонних стін.
Малий бастіон – невеликий допоміжний бастіон, що розташовувався в центрі довгої куртини.
Облам – верхня частина дерев’яної оборонної стіни, що нависає
в бік супротивника і дозволяє вести вогневий бій по супротивнику
безпосередньо біля підніжжя стіни.
Острог – різновид дерев’яних оборонних споруд. Найчастіше – це
майданчик правильної геометричної форми, обнесений гостроколом
з декількома баштами. Виник ще за часів Русі і проіснував до ХІХ
століття.
План – зображення укріплення на горизонтальній поверхні з дотриманням масштабу.
Полігон – будь-яке укріплення, що має більше чотирьох кутів.
Пороховий погріб – глибоке приміщення в найукріпленішій частині фортеці, найчастіше муроване, для зберігання порохових запасів гарнізону.
Посад – поселення торгово-ремісничого характеру, котре розташовувалося за межами цитадели. Міг бути як укріпленим, так і не
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мати оборонних споруд.
Раскат – те ж саме, що й бастіон.
Редан – трикутний виступ оборонної стіни для ведення фланкуючого вогню. Міг використовуватися як окремо, так і в комплексі з
бастіонами.
Рів – заглиблення, що оточує фортецю по периметру. В пізньосереденьовічний та модерний час рови мали різні профілі та були одними з основних оборонних елементів фортець голландської системи.
Рогатка – переносна дерев’яна загорожа, що складалася з палі з
вмонтованими в неї навхрест кілками.
Рондель – пізня назва бастеї.
Фортеця – укріплена фортифікаційна споруда з міцними капітальними спорудами, постійним гарнізоном, великим запасом провіанту та озброєння; призначена для протидії довготривалій облозі та
перебування у круговій обороні.
Форштадт – в пізньосередньовічній Європі назва передмістя.
Цитадель – внутрішнє укріплення фортеці, що мало самостійну
оборонну систему і служило останнім опорним пунктом для гарнізону фортеці у випадку здобуття ворогом основних її укріплень. Зазвичай на території цитаделі знаходилися найбільш важливі цейхгаузи
та споруди гарнізону. В середньовічних містах роль цитаделі в більшості випадків виконував замок феодала.
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ГОЛОВНІ ПОДІЇ В ІСТОРІЇ
КОЗАЦЬКОГО ЧЕРНІГОВА
1648 р. – Облога Чернігівської фортеці і Верхнього замку повсталими козаками. Знищення польського гарнізону. Місто стає полковим
центром.
1651 р. – Невдала облога міста литовським гетьманом Я. Радзивілом.
1660-70-ті рр. – масштабна реконструкція укріплень Чернігівської фортеці полковником В. Дуніним-Борковським.
1700 р. – до Чернігова направлено військового інженера І. де
Шампія.
1706 р. – Складено «Абрис Чернігівський», перший відомий план
Чернігова.
1706 – 1708 рр. – Невеликі фортифікаційні роботи в місті.
1712 р. – Початок масштабної реконструкції укріплень Чернігівської Фортеці.
1717 р. – Спорудження Стриженського бастіону.
1718 р. – Пожежа на території міста і фортеці.
1724 р. – Чернігівська фортеця включена до «Реєстру державних
фортець Російської держави».
1730 р. – До Чернігова направлено військового інженера-фортифікатора А. де Бриньї, який керує роботами по реконструкції міських
укріплень. Складено перший план укріплень міста з масштабом.
1740 р. – реконструкцією оборонних споруд Чернігова керує Д. де
Боскет.
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1750 р. – Велика пожежа на території фортеці.

1780-ті рр. – Останні невеликі реконструкції фортифікаційних
споруд.
1799 р. – Ліквідація Чернігівської фортеці.
1800, 1803, 1826 рр. – Руйнування залишків укріплень колишньої
фортеці.
1802 р. – Перший проект перепланування території колишньої
фортеці.
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Чернігів наприкінці XVI – на початку XVIІ ст.
А. – Верхній замок. Б – Фортеця. В – Посад. Г – Підзамчя.
1. Спасо-Преображенський собор. 2. Борисоглібський собор.
3. Благовіщенська церква. 4. Успенський собор.
5. П’ятницька церква. 6. Любецькі ворота.
7. Лоївські ворота. 8. Водяні ворота.
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Чернігів у другій половині XVII cт.:
1. Верхній замок. 2. Фортеця. 3. Посад (форштадт, місто).
4. Острог (Солдатська слобода). 5. Третяк. 6. Поділ.
7. Єлецький монастир. 8. Любецькі ворота.
9. Погорілі (Лоєвські) ворота. 10. Водяні ворота.
11. П’ятницький монастир.
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Чернігів у середини ХVIIІ ст.:
1. Фортеця (сучасний Вал). 2. Форштадт (сучасні вул. Преображенська,
пр-т Миру, вул. Шевченка). 3. Третяк (сучасна вул. Белінсона). 4. Район
«Гончий». 5. «П’ятницьке поле». 6. «Миколаївський» район ( сучана
вул. Пушкіна). 7. «Застриження» (Красний міст, сучасна вул. Шевченка).
8. «Поділ» (сучасна Лісковиця). 9. «Архієрейські пруди».
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План Чернігівської фортеці на другу половину – кінець ХVIIІ ст.:
1. Спасо-Преображенський собор. 2. Борисоглібський собор. 3. Будинок
архієпископа. 4. Воскресенський собор. 5. Церква Архангела Михаїла.
6. Церква Святих Михайла та Федора. 7. Артилерійський цейхгауз.
8. Пороховий погріб. 9. Губернаторський будинок. 10. Провіантні склади.
11. Соляний амбар.12. Колегіум. 13. Городовий магістрат. 14. Гауптвахта і
комендантська канцелярія. 15. Інженерний діловий двір. 16. Намісницьке
управління. 17. Будинок полковника Троїцького. 18. «Обывательские стро
ения» и «присутственные места». 19. Намісницький будинок (генералгубернаторський будинок). 20. Бастіон Любецьких воріт. 21. Катерининський
бастіон 22. Редан перед Замком. 23. Напівбастіон під Замком. 24. Перший
малий бастіон. 25. Бастіон водяних воріт. 26. Другий малий бастіон.
27. Кутовий бастіон (Стриженський). 28. Бастіон погорілих воріт. 29. Редан.
30. Катерининська церква. 31. Караульні приміщення. 32. Губернський
магістрат (Полкова канцелярія). 33. Повітове казначейство і архів.
34. Церковно-приходська школа при церкві Архангела Михаїла. 35. Садиба
купця Григорія Єньки (?). 36. Мурований будинок губернатора. 37. Тюрма.
38. Колодязь.
73

План Чернігова 1786 р. (за матеріалами С. Леп’яки)
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План реконструкції Чернігівської фортеці О.Б. Куракіна (1802 р.):
1. Спасо-Преображенський кафедральний собор. 2. Борисоглібський собор.
3. Колегіум. 4. Будинок архієпископа. 5. Приходська школа. 6. Губернаторський
будинок. 7. Казенний соляний амбар. 8. Губернське казначейство та архів.
9. «Ветхий» генерал-губернаторський будинок. 10. Чотири «ветхих» кор
пуси (інженерний двір). 11. Відомчий поштамп. 12. Народне училище.
13. Мурований корпус архіву. 14. Будинок віце-губернатора.
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Відомі церкви та храми Чернігова
ХІ – початку ХІХ ст.:
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А – храми збудовані у ХІ – ХІІІ ст.; Б – церкви ХVІІ ст. збудовані на місці храмів
ХІІ – ХІІІ ст.; В – церкви збудовані у ХVІІ ст.; Г – церкви ХVІІІ ст. споруджені на
місці церков ХVІІ ст.; Д – церкви збудовані у ХVІІІ ст.; Е – церкви початку ХІХ ст.
1. Спасо-Преображенський собор, мурований, 1036 р. (існуючий).
2. Борисоглібський собор, мурований, початок ХІІ ст. (існуючий).
3. Благовіщенський собор, мурований, ХІІ ст. У ХVІІ ст. на його місці існував
однойменний дерев’яний собор (не зберігся).
4. Церква-усипальниця, мурована, друга половина ХІ ст. (не збереглася).
5. Безіменний храм, мурований, ХІІ – ХІІІ (?) ст. (не зберігся).
6. Безіменний храм, на Верхньому замку, мурований (?), ХІІ ст. У 1691 р. поряд
збудовано дерев’яну церкву Михайла та Федора. (не зберігся).
7. Успенський собор, мурований, початок ХІІ ст. (існуючий)
8. П’ятницька церква, мурована, кінець ХІІ – початок ХІІІ ст. (існуюча).
9. Іллінська церква, мурована, ХІІ ст. (існуюча).
10. Безіменний храм, мурований, ХІІ ст. (не зберігся).
11. Воскресенська церква на Фортеці, мурована, друга половина ХVІІ ст.(не
збереглася).
12. Михайла Архістратига церква, дерев’яна, кінець ХVІІ – початок ХVІІІ ст. (не
збереглася).
13. Введенська трапезна церква, мурована, 1677 – 79 рр. (існуюча).
14. Троїцький собор, мурований, 1679 – 1695 рр. (існуючий).
15. Петропавлівська трапезна церква, мурована, 1676 р. (частково збереглася).
16. Іоана Богослова церква, дерев’яна, ХVІІ – початок ХVІІІ ст. (не збереглася).
17. Покровська церква, дерев’яна, ХVІІ ст. У 1764 р. на її місці збудовано нову
однойменну дерев’яну церкву (не збереглася).
18. Хрестовоздвиженська церква, дерев’яна, ХVІІ ст. У 1759 р. на її місці
збудовану нову однойменну церкву, в якої перший поверх був мурованим, другий
дерев’яним (не збереглася).
19. Миколаївська церква, дерев’яна, ХVІІ ст. У 1732 р. на її місці збудували нову
однойменну дерев’яну церкву (не збереглася).
20. Всіх Святих церква, початок ХVІІІ ст., мурована, у приміщенні Колегіуму
(частково збереглася).
21. Катериниська церква, мурована, початок ХVІІІ ст. (існуюча).
22. Воскресенська церква, мурована, 1772 – 1799 рр., перенесена Воскресенська
церква з Фортеці (існуюча).
23. Григорівська, мурована, 1779 р. з дзвіницею (існуюча).
24. Богоявленська церква, дерев’яна, ХVІІ ст. У 1742 р. на її місці збудували нову
однойменну дерев’яну церкву (не збереглася).
25. Вознесіння Господнього церква, дерев’яна, ХVІІІ (?) ст. у 1783 р. на її місці
збудували нову однойменну дерев’яну церкву (не збереглася).
26. Варваринська церква, дерев’яна, ХVІІІ ст. (не збереглася).
27. Стрітенська церква, дерев’яна, 1751 р. (не збереглася).
28. Різдва Христового церква, мурована в будинку Духовної семінарії, 1784 р. (не
існуюча).
29. Михайла та Федора церква, мурована, 1801 – 1806 рр. (існуюча).
30. Казанська церква, мурована, 1820 – 27 рр. (існуюча).
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Накладка плану 1786 р. на сучасну сітку вулиць Чернігова
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