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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ В 
ОКУПОВАНОМУ КРИМУ:

Микола ЯКОВИНА, 
голова Правління Інституту демократії імені Пилипа 

Орлика, президент Українського національного комітету 
ICOMOS (2007-2016)

Загрози культурній спадщині України в Криму постали з 
перших днів окупації півострова Російською Федерацією. Від-
повідно до сучасного договірного та звичаєвого міжнародно-
го права й національного законодавства України всі культур-
ні цінності, що перебували та продовжують перебувати на 
території тимчасово окупованого Російською Федерацією 
Кримського півострова, лишаються українськими. 

Т
им більше, це підтверджують і найновіші міжна-
родно-правові акти, зокрема, ухвалена відразу 
за гарячими слідами дій країни-агресора резо-
люція Генеральної асамблеї ООН A/RES/68/262 
від 27 березня 2014 р. підтримала єдність Украї-
ни та закликала всі держави, міжнародні органі-

зації та спеціалізовані установи не визнавати будь-якої зміни 
статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь й 
«утримуватися від будь-яких кроків, які могли б тлумачитися як 
визнання будь-якого такого зміненого статусу». 

У цій ситуації одним із найважливіших інструментів відсічі 
агресії є неухильне дотримання Українською державою норм 
міжнародного права, яке у сфері захисту культурних цінностей 
забороняє привласнення майна на окупованих територіях, зо-
крема майна релігійних, художніх, освітніх і наукових установ. 

Українські експерти Катерина Бусол і Дмитро Коваль, які 
розробляють цю проблематику, посилаються на основопо-
ложні акти міжнародного права, зокрема на ст. 56 Гаазького 
уложення 1907 р., яка прирівнює зазначені категорії майна – 
навіть якщо воно належить державі – до приватної власності. 
Таким чином підкреслюється недоторканість такого майна, 
адже приватна власність вже здавна визначається як недо-
торкана під час збройного конфлікту. А відповідно до норми 
41 Зібрання звичаєвого міжнародного гуманітарного права, 
укладеного Міжнародним комітетом Червоного Хреста, дер-
жава-окупант має попереджати про незаконне вивезення 
культурних цінностей із окупованої території і зобов’язана по-
вернути незаконно вивезені культурні цінності компетентним 
органам влади окупованої території. 

На цих положеннях базувалися інші міжнародні акти, зо-
крема, у період між двома світовими війнами був укладений 
Договір про захист художніх і наукових закладів та історич-

ПОЛОЖЕННЯ ГААЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 
НА ВИПАДОК ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 1954 Р.
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них пам'яток від 15 квітня 1935 р. (знаний ще за іменем його 
ініціатора як Пакт Реріха або за місцем підписання – Вашинг-
тонський пакт).

Зараз особливий інтерес становить Конвенція про захист 
культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, укла-
дена в Гаазі 1954 р. (надалі у тексті – Гаазька конвенція 
1954 р.), яка є результатом розвитку міжнародного права 
у період після Другої світової війни, у світі, так би мовити, 
після Ялти1, що надає їй символічного значення в контексті 
останніх подій в Україні. 

Гаазька конвенція 1954 р. зобов’язує окупаційні сили спри-
яти національній владі у забезпеченні охорони та збереження 
її культурних цінностей (ст. 5.1). Таким чином Росія як держа-
ва-окупант зобов’язана не просто утримуватися від будь-яких 
протиправних дій щодо культурних об’єктів, а й допомагати 
представникам держави, якій вони належать (тобто Україні), 
забезпечувати їхню безпеку. 

Важливим є обумовлений у статті 18 Конвенції порядок за-
стосування цього акту: 

«1. Крім постанов, які повинні вступити в силу ще в мирний 
час, ця Конвенція буде застосовуватися в разі оголошеної 
війни чи будь-якого іншого збройного конфлікту, який може 
виникнути між двома або кількома Договірними Сторонами, 
навіть якщо стан війни не було визнано однією або декілько-
ма з них.

2. Конвенція також буде застосовуватися в усіх випадках 
окупації всієї або частини території Високої Договірної Сто-
рони, навіть якщо ця окупація не зустрічає жодного військо-
вого опору».  

Конвенція містить низку положень, що регулюють міжна-
родні і внутрішні процедури стосовно дій з культурними цін-
ностями, а саме – визначення переліку (переліків) культурних 
цінностей, локалізація їх перебування (в т.ч. топографічна), 
організація постійного моніторингу ситуації, звернення до 
Міжнародного реєстру культурних цінностей, що перебува-
ють під спеціальним захистом (ЮНЕСКО), окреслення певних 
тимчасових укриттів і шляхів можливого транспортування, 
уповноваження спеціального персоналу, призначення Ге-
нерального комісара з культурних цінностей, звернення до 
Держав-покровительок тощо. Останні два положення мають 
становити для України найбільший інтерес, оскільки дають 
змогу апелювати не тільки до ЮНЕСКО, а й передбачають 
право звернення до однієї з країн, яка є учасником Гаазької 
конвенції 1954 р. із зверненням взяти на себе місію так зва-
ної «Держави-покровительки», до функцій якої і належить 
широкий спектр дій як на окупованій території (призначення  
вищезгаданих спеціального персоналу та  Генерального комі-
сара, складання переліків, локалізація цінностей тощо), так і 
посередницькі дипломатичні дії. 

Посилаючись на ці положення Гаазької конвенції, праг-
нучи пришвидшити вжиття державою заходів щодо захисту 
культурної спадщини від агресії Російської Федерації в Кри-
му, Український національний комітет ІКОМОС звернувся з 
відповідним зверненням від 4 березня 2014 р. до міністра 
культури України Є. Нищука2. 

Однак упродовж першого року війни жодних заходів, при-
наймні у публічній сфері, з оприлюдненням офіційних заяв, 
ухваленням актів задля імплементації положень цього доку-
мента або ініціатив Міністерства культури чи уряду загалом 
не спостерігалося. Не переймався цими проблемами на-
1 Ялтинська конференція - дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР 4-11.02.1945 р. щодо проблем, пов'я-
заних із закінченням Другої світової війни та повоєнного ладу. 
2 Лист УНК ІКОМОС до Є. Нищука від 04.03.2014 р. (фотокопія додається).

лежним чином і другий уряд після Революції Гідності — на 
ім'я віце-прем'єра та міністра культури В. Кириленка було 
звернення, яке також містило заклик сприяти приєднанню 
України до Другого протоколу Гаазької конвенції 1954 р.3

Певну увагу до цього питання проявила Національна ко-
місія України у справах ЮНЕСКО – питання було внесено до 
плану роботи комісії на 2014 р. Але цим усе й обмежило-
ся. Наступного 2015 року Нацкомісія, не отримавши чітких 
пояснень від Мінкультури про ситуацію з приєднанням до 
Другого протоколу, знову залишила питання у плані роботи 
в такій редакції: «Опрацювати питання приєднання України 
до Другого протоколу Гаазької конвенції про захист культур-
них цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року».4

А 2016 року Міністерство культури лише при третьому піс-
ля Майдану уряді, на третьому році війни виступило із зая-
вою про культурну спадщину в Криму.

У Національній комісії ЮНЕСКО питання переносилося і 
до плану роботи 2016 р., і до плану 2017 р. Зрушення в пози-
ції Національної комісії України у справах ЮНЕСКО відбуло-
ся після спеціального тематичного засідання з проблема-
тики захисту культурної спадщини в Криму 19 січня 2018 р., 
де нарешті з'явилося рішення «розпочати консультації щодо 
посиленого захисту пам’яток у Криму відповідно до Гаазької 
конвенції про захист культурних цінностей у випадку зброй-
ного конфлікту 1954 р.» та «провести громадські слухання та 
експертні консультації з питання застосування механізмів і 
процедур Гаазької конвенції 1954 р.». Відповідальний вико-
навець – Мінкультури, термін виконання – «протягом 2018 
р.».

І ось 14 травня 2019 р. на шостому році війни Верховна 
Рада України ухвалила Постанову № 2716-VIII «Про Реко-
мендації парламентських слухань на тему: «Стан, проблеми 
та перспективи охорони культурної спадщини в Україні» з 
пунктом, зокрема, «1. Президенту України забезпечити по-
дання до Верховної Ради України проекту Закону України 
про приєднання України до Другого протоколу до Конвенції 
про захист культурних цінностей у випадку збройного кон-
флікту, підписаної в Гаазі 14 травня 1954 року».

Дивує факт зволікання, адже парламентські слухання від-
булися за рік до цієї постанови – 18 квітня 2018 року. А на 
парламентських слуханнях пропозиція приєднатися до Дру-
гого протоколу Гаазької конвенції була висловлена на почат-
ку цього засідання у виступі міністра культури України Є. Ни-
щука. Що не давало міністрові виконати свої повноваження, 
не чекаючи парламентських слухань? Питання риторичне, 
бо на це може бути єдина відповідь – брак волі, відсутність 
відповідальності за доручену урядом сферу. Бо відповідно 
до положення про Мінкультури5 це відомство «є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфе-
рах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини...». І 
повноважень особисто Є. Нищукові не бракувало, бо (чита-
ємо далі): «4. Мінкультури відповідно до покладених на нього 
завдань: 

2)розробляє проекти законів та інших нормативно-правових 
актів з питань, що належать до його компетенції;

7) бере відповідно до законодавства участь у підготовці проек-
тів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укла-
дення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні догово-
ри, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними 
3 Лист УНК ІКОМОС до В. Кириленка від 03.12.2014 р. (фотокопія додається). 
4 Рішення XVI засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО від 02.04.2015 р.
5 Постанова Кабінету Міністрів України від 3.09. 2014 р. № 495.
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договорами з питань, що належать до компетенції Мінкультури».
Отже, міністрові культури Є. Нищукові не треба було чекати 

парламентських слухань 2018 р., аби бідкатися громадськос-
ті про невтішний стан справ у довіреній йому сфері, а варто 
було якнайскоріше у встановленому порядку ініціювати зако-
нодавчий акт про приєднання України до Другого протоколу 
Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку 
збройного конфлікту,  підписаної в Гаазі 14 травня 1954 р.

Що дало би таке приєднання? По-перше, слід враховувати, 
що з 1954 р. відбулися зміни, зокрема, вдосконалення міжна-
родного права. Тому після низки відчутних для людства втрат 
культурних цінностей наприкінці ХХ століття міжнародне спів-
товариство доповнило Гаазьку конвенцію від 1954 року нови-
ми положеннями, які склали так званий Другий протокол до 
неї. Це – нові елементи захисту культурних цінностей, як-от: 

1. Персональна кримінальна відповідальність та покарання 
порушень цього Протоколу – цілеспрямоване і свідоме пошко-
дження культурних цінностей трактується як військовий злочин. 

2. Уточнено поняття «воєнної необхідності» та інших форму-
лювань, використаних у тексті Конвенції.

3. Введено новий вид «посиленого захисту», що для України 
дуже важливо.

4. Призначено інституційний орган Конвенції – Комітет захи-
сту культурних цінностей та розширено перелік заходів, пов'я-
заних із захистом культурних цінностей, які здійснюються у 
часі миру, так звані підготовчі заходи під час миру, що, зокре-
ма, створює можливості для залучення експертів та активістів 
з числа неурядових організацій. 

Зайве наголошувати, що у випадку з Ханським палацом у 
Бахчисараї Мінкультури могло діяти на випередження, аби не 
допустити кричущих актів вандалізму, що сталися внаслідок 
так званої реставрації з ініціативи окупаційної адміністрації.

Звичайно, буде колись покарання для агресора. Але висо-
кий міжнародний трибунал, який у майбутньому розглядатиме 
справу про незаконні дії щодо культурної спадщини України 
внаслідок окупації Російською Федерацією Автономної Респу-
бліки Крим та міста Севастополя, крім кваліфікації злочинних 
дій органів та осіб держави-агресора, порушить недвозначне 
питання відповідальності за факти бездіяльності державних 
інституцій та посадових осіб Української держави.
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Лист УНК ІКОМОС до В. Кириленка від 03.12.2014 р. Лист УНК ІКОМОС до Є. Нищука від 04.03.2014 р.

Гурзуф. Вид з моря на гору Аю Даг (Ведмідь-гора). Фото Анатолія КОВАЛЬСЬКОГО
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Учан-Су - найвищий водоспад України (390 метрів над рівнем моря). Фото Анатолія КОВАЛЬСЬКОГО
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МОНІТОРИНГ ПОРУШЕННЯ 
МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО 

ПРАВА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ 

ТЕРИТОРІЇ АР КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛЯ

В
ід початку незаконної окупації АР Крим та м. Се-
вастополя Російська Федерація цілеспрямовано 
реалізує політику, орієнтовану на захоплення та 
нищення культурної спадщини на території пів-
острова. 

Російською Федерацією за короткий проміжок 
часу було підготовлено нормативно-правову базу, яка зробила 
можливою легалізацію кримської культурної спадщини в пра-
вовому полі РФ. 

Так, 08.08.14 р. «Державною радою Республіки Крим» було 
прийнято закон «Про об’єкти культурної спадщини в Респу-
бліці Крим». Цим нормативним актом кримська влада дала 

ДОВІДКОВО: НА 01.01.2014 РОКУ НА ПІВОСТРОВІ СКОНЦЕНТРОВАНО 14 ТИСЯЧ 
ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, 54 МУЗЕЇ, 300 ТИСЯЧ МУЗЕЙНИХ ЕКСПОНАТІВ, 

6 ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ.

свою згоду на привласнення державою-окупантом культурної 
спадщини. У документі зазначається, що «об'єкти культурної 
спадщини (пам'ятки історії та культури) в Республіці Крим є 
невід'ємною частиною національного багатства і надбанням 
народів Російської Федерації»1.

12.02.15 р. Президентом Російської Федерації було підпи-
сано федеральний закон «Про особливості правового регулю-
вання відносин у галузі культури і туризму у зв’язку з прийнят-
тям у Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у 
складі Російської Федерації нових суб’єктів – Республіки Крим 
та міста федерального значення Севастополя». Закон спро-
1 http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/6/act/68z.pdf
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щує порядок включення кримських пам’яток до реєстру об’єк-
тів культурної спадщини Російської Федерації2. 

17.10.15 р. розпорядженням Уряду Російської Федерації 
№ 2073-р 218 історичних та культурних об’єктів Кримського 
півострова було віднесено до об’єктів культурної спадщини 
федерального значення3. 

Більшість профільних наукових і музейних установ на тери-
торії Кримського півострова було перереєстровано відповідно 
до вимог законодавства Російської Федерації до кінця 2014 
року. Зокрема, в період з 24 до 30 грудня 2014 року російські 
свідоцтва про реєстрацію отримали Бахчисарайський істори-
ко-культурний заповідник, Історико-археологічний заповід-
ник «Неаполь Скіфський», Східнокримський історико-куль-
турний музей-заповідник, Ялтинський історико-літературний 
музей, Херсонеський історико-археологічний музей-заповід-
ник. Таким чином, уже до кінця 2014 року РФ на законодавчо-
му рівні було створено умови для «легального» функціонуван-
ня закладів і установ у сфері культурної спадщини.

СИТУАЦІЯ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ І РЕСТАВРАЦІЄЮ ОБ’ЄКТІВ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА ТЕРИТОРІЇ КРИМСЬКОГО 
ПІВОСТРОВА

Незважаючи на всі задекларовані окупаційною владою за-
ходи щодо збереження об’єктів культурної спадщини, зокре-
ма проведення реставраційних робіт, на території Кримського 
півострова регулярно фіксуються випадки руйнувань таких 
об’єктів. Так, у 2015 р. було частково зруйновано арочне скле-
піння одного з прольотів Мітридатських сходів, як тимчасовий 
захід сходові прольоти укріпили залізними балками. Рестав-
раційні роботи окупаційною владою розпочато через два роки 
після руйнування, і на 01.04.19 ще не завершено4.

У січні 2018 р. органи окупаційної адміністрації підтверди-
ли факт обвалу частини склепіння південних воріт фортеці 
Єні-Кале5. З 30.01.19 фортецю закрито для відвідувань, рес-
тавраційні роботи не розпочато6.

28.01.19 на розкопках Пантікапея (Мітридат) нахилилися коло-
ни – вхід у городище зачинено й охороняється. 13.02.19 р. впали 
колони античного міста Пантікапей (м. Керч)7 та були перевезені 
до Східнокримського історико-культурного музею-заповідника. 
07.03.19 р. історична пам’ятка перебуває в Східнокримському іс-
торико-культурному музеї-заповіднику, реставраційні роботи 
не проводяться8. 

Крім того, під виглядом реставраційних робіт Російська Фе-
дерація знищує об’єкти культурної спадщини. Так, реставра-
ційні роботи на об’єктах Бахчисарайського історико-культур-
ного заповідника на підставі розпорядження «Ради міністрів 
Республіки Крим» від 29.12.2015 № 1311-р здійснювало ТОВ 
«Корпорація Атта Груп» (проектна документація розроблена 
ТОВ «КІРАМЕТ»). Підрядник, що виконував роботи, не мав 
жодного досвіду в реставрації історико-культурних об’єктів. 
Фактично замість реставраційних робіт на об’єкті було ви-
конано ремонтні роботи (замінено оригінальні дубові балки, 
замінено черепицю ручної роботи), як наслідок – завдано не-
поправної шкоди об’єкту культурної спадщини – єдиному збе-
реженому зразку кримськотатарської палацової архітектури9.

Втім, реставраційні роботи, які мають згубні наслідки для 
2 http://ivo.garant.ru/#/document/70866584/paragraph/1
3 http://sevmuseum.ru/wp-content/uploads/2016/12/2073-РАСПОРЯЖЕНИЕ-Правительства-РФ-от-17.10.2015-N-2073-р.pdf
4 http://snip.net.ua/20170716/zrujnovanyj-symvol-kerchi-chy-dopomozhe-poperedzhennya-putina-vryatuvaty-mitridatski-
shody/
5 http://www.c-inform.info/news/id/61251
6 https://kerch.fm/2018/01/30/v-kerchi-krepost-eni-kale-zakryli-dlya-posescheniya.html 
7 https://kerch.fm/2019/02/13/v-kerchi-na-pritanee-ruhnuli-kolonny-video.html
8 https://kerch.fm/2019/03/07/umrihina-rasskazala-kak-spasajut-kolonny-pantikapeja.html
9 www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2440400-znisenna-hanskogo-palacu-restavratori-vzalisa-vze-za-dah.html

історичної пам’ятки, тривають. 15.10-22.10.18 співробітники 
Бахчисарайського музею-заповідника відзвітували про про-
ведення робіт з влаштування підтримувальних конструкцій 
будівлі садиби «Чал-Борю», частина зовнішньої кладки якої 
обвалилася у вересні 2018 року. Проектну пропозицію під-
тримувальних конструкцій було розроблено ТОВ «КІРАМЕТ». 
Музей звернувся до «Державного комітету з охорони куль-
турної спадщини Республіки Крим» з питанням розробки на-
уково-проектної документації на проведення першочергових 
протиаварійних робіт, видачі завдання на проведення робіт 
щодо збереження об’єкта культурної спадщини10.

НЕЗАКОННІ АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗКОПКИ НА ТЕРИТОРІЇ  
КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА

Російська Федерація активно здійснює незаконні архе-
ологічні розкопки на території Кримського півострова, чим 
зухвало порушує норми міжнародного права. Зокрема, ст. 5 
Конвенції про захист культурних цінностей у випадку зброй-
ного конфлікту від 14.05.1954 щодо захисту і збереження 
культурних цінностей на окупованій території; ст. 9 Другого 
протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цін-
ностей у випадку збройного конфлікту 1954 р. від 26.03.1999, 
яка прямо забороняє державі-окупанту проведення археоло-
гічних розкопок на окупованій території, вивезення об’єктів 
культурної спадщини з окупованої території, модифікацію 
культурних цінностей, що може ставити під загрозу свід-
чення історичного, наукового чи культурного характеру; ст. 
6 Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної 
спадщини від 16.11.1972, в частині недопущення завдання 
шкоди культурній і природній спадщині, що розміщена на те-
риторії іншої держави; ст. 10 Конвенції про охорону підводної 
культурної спадщини від 02.11.2001, яка вказує, що дозвіл на 
проведення будь-якої діяльності, спрямованої на культурну 
спадщину на континентальному шельфі чи у виключній еко-
номічній зоні, може надавати лише держава-суверен; ст. 32 
«Рекомендації, що визначають принципи міжнародної рег-
ламентації археологічних розкопок» від 05.12.1956, де на-
голошується, що у разі збройного конфлікту держави-члени 
ЮНЕСКО, що окупували територію тієї чи іншої держави, по-
винні утримуватися від проведення археологічних розкопок 
на окупованій ними території.

Крім того, відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону 
археологічної спадщини» та ст. 35 Закону України «Про охо-
рону культурної спадщини» проведення археологічних роз-
відок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ят-
ки, охоронюваній археологічній території, у зонах охорони, 
в історичних ареалах населених місць, а також дослідження 
решток життєдіяльності людини, що містяться під земною 
поверхнею, здійснюється за дозволом, виданим централь-
ним органом виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері охорони культурної спадщини, яким є Міністер-
ство культури України. 

З метою організації розкопок державою-окупантом було 
оперативно відновлено академічні контакти кримських уста-
нов з профільними російськими науковими установами, що 
в різні періоди займалися проведенням відповідних робіт на 
території Криму. За наявною інформацією, до незаконних ар-
хеологічних робіт від початку окупації причетні щонайменше 
29 юридичних осіб, представники яких у період з 2014 до 2018 
10 Мероприятия по сохранению памятников Чуфут-Кале http://handvorec.ru/novosti/meropriyatiya-po-sohraneniyu-
pamyatnikov-chufut-kale/?fbclid=IwAR1tmggwzcrb3f3PX3qYA6djpxHcH6a97qVt2cAzsG4Yq5Naq8OU6wv3wQE
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рр. отримали більше 90 дозволів на проведення археологіч-
них розкопок від Міністерства культури Російської Федера-
ції. Значну кількість археологічних розкопок було проведено 
в межах реалізації інфраструктурних проектів – будівництва 
транспортного переходу через Керченську протоку, будів-
ництва «енергомосту в Крим», магістрального газопроводу 
«Краснодарський край – Крим» та «траси Таврида». Отже, 
строки проведення археологічних розкопок були обмежені 
строками робіт за проектами. При цьому лише під час спо-
рудження транспортного переходу через Керченську протоку 
археологами було видобуто більше 1 мільйона артефактів. 
«За два роки в ході розкопок було знайдено понад мільйон 
знахідок. З них понад 100 тисяч артефактів, що становлять 
наукову цінність», – повідомили 13.02.18 р. в інфоцентрі 
«Кримський міст»11.

Серед наукових установ РФ, що причетні до незаконних 
археологічних розкопок на тимчасово окупованій території 
АР Крим та м. Севастополя, варто виокремити такі.

1. Федеральна державна бюджетна установа культури 
«Державний Ермітаж» (м. Санкт-Петербург).

У червні 2014 року представниками установи підписано 
договір про наукове і культурне співробітництво з так званим 
«Державним історико-археологічним музеєм-заповідником 
«Херсонес Таврійський». На території Кримського півостро-
ва здійснюють свою роботу 7 археологічних експедицій ФД-
БУК «Державний Ермітаж»:

- Антична комплексна археологічна експедиція (керівник 
– Соловйов С.  Л.). Експедиція здійснює розкопки об’єктів 
«Древнє місто Німфей» (м. Керч),  «Античне місто Акра» (ак-
ваторія Керченської протоки).

- Золотоординська (Старокримська) експедиція (керівник 
– Крамаровський М.  Г.). Експедиція здійснює розкопки на 
території м. Старий Крим (Солхат).

- Мірмекійська експедиція (керівник – Бутягін М. Г.). Екс-
педиція здійснює розкопки античного городиша Мірмекій (м. 
Керч).

- Німфейська експедиція (керівник – Соколова О.  Ю.). 
Експедиція здійснює розкопки античного городища Німфей 
(м. Керч).

- Херсонеська експедиція (керівник – Новосьолова Н. Ю.).
- Південно-східна Кримська експедиція (керівник – Гукін 

В. Д.). Експедиція здійснює розкопки в околицях Судацької 
фортеці.

2. Інститут історії матеріальної культури РАН (м. Санкт-Пе-
тербург).

Установа здійснила археологічні розкопки низки об’єктів у 
м. Севастополі. Керівником розкопок виступив співробітник 
відділу охоронної археології ІІМК РАН, кандидат історичних 
наук Соловйов С. Л.

3. Інститут археології РАН.
У 2017 році на території Кримського півострова здійснюва-

ла археологічні роботи Кримська новостворена археологічна 
експедиція Інституту археології РАН під керівництвом Внуко-
ва С. Ю. Археологи здійснили обстеження близько 300 кіло-
метрів ділянки під будівництво так званої «траси Таврида». 
Окремий загін Східнокримської експедиції Інституту архео-
логії РАН під керівництвом Рукавішнікової І.  В. здійснював 
розкопки на ділянках будівництва магістрального газопро-
воду Краснодарський край – Крим.

Східнобоспорська експедиція Інституту археології РАН під 
11 https://crimea.ria.ru/society/20180213/1113827679.html

керівництвом Сударєва М.  І. здійснює розкопки некрополя 
Киз-Аул та античного міста Кітей (с. Яковенкове Ленінського 
району; м. Керч).

В акваторії Керченської протоки, зокрема на попередньо-
му етапі будівництва транспортного переходу через Керчен-
ську протоку, археологічні розкопки здійснював підводний 
загін Інституту археології РАН, керівник – Ольховський С. В. 

4. Московський державний університет ім. М. В. Ломоно-
сова.

На території Кримського півострова (городище «Чайка», 
смт Заозерне Євпаторійської міської ради) незаконні архе-
ологічні розкопки здійснює Кримська археологічна експе-
диція кафедри археології історичного факультету МДУ ім. 
М. В. Ломоносова, керівник – кандидат історичних наук, до-
цент Попова О. О.

5. Інститут сходознавства РАН.
В акваторії АР Крим та м.  Севастополя незаконні архео-

логічні роботи в період 2014-2018 років здійснювала підвод-
но-археологічна експедиція Інституту сходознавства РАН, 
керівник – кандидат історичних наук Лебединський В. В.

6. Всеросійська громадська організація «Російське гео-
графічне товариство».

Так зване «кримське відділення» ВГО «Російське геогра-
фічне товариство» в 2018 році займалось рекрутуванням во-
лонтерів для участі в незаконних підводних археологічних 
розкопках античного городища «Акра» (Ленінський район).

МОНІТОРИНГ ЖОВТЕНЬ 2018 Р. – ТРАВЕНЬ 2019 Р.

01.10.18 співробітники Боспорської археологічної експе-
диції під час розкопок древнього міста Тірітака виявили кіс-
тяну статуетку бога Гарпократа (єгипетського бога мовчан-
ня)12. Подібна знахідка унікальна для досліджень пам’яток 
на території Боспорського царства.

В період з 14 жовтня до 12 грудня 2018 року в рамках 
проекту «Музейні рідкості» в Історико-археологічному му-
зеї м. Керч працювала виставка «Городище Белінське»13. 
На виставці було представлено 50 експонатів, знайдених на 
городищі ІІ ст. н. е. біля с. Белінське. З 1996 року розкопки 
городища проводить експедиція Тульського державного пе-
дагогічного університету. Більшу частину артефактів з екс-
позиції було знайдено уже після окупації Кримського півос-
трова Російською Федерацією. 

16.10.18 Інститут археології та етнографії Сибірського 
відділення РАН (м. Новосибірськ) повідомив, що під час 
будівництва «траси Таврида» співробітниками інституту 
знайдено та досліджено 9 археологічних пам’яток різних 
епох, у тому числі близько 140 мусульманських поховань14. 

23.10.18 співробітники музею-заповідника «Херсонес 
Таврійський» у ході археологічних розкопок виявили біля 
Карантинної балки невідоме стародавнє городище. За при-
пущеннями вчених, виявлений археологічний об'єкт нале-
жить до Кемі-Обінської цивілізації, поширеної в Криму до 
3000 року до н. е15.

07.11.18 глава ради Російської спілки спелеологів Г. 
Само-
хін повідомив про плани створення науково-дослідного 
12 Уникальную костяную статуэтку с изображением бога Гарпократа нашли археологи в Крыму https://kianews24.ru/news/
unikalnuyu-kostyanuyu-statuyetku-s-izob/ 
13 14.10.2019 В Керчи представили артефакты античного городища Белинское https://crimeapress.info/v-kerchi-predstavili-
artefakty-antichnogo-gorodishha-belinskoe/ 
14 16.10.2019 В Сибири отреставрировали артефакты из скифских курганов Крыма https://crimea.ria.ru/history_
crimea/20181016/1115384023.html 
15 23.10.2018 У Севастополі біля Карантинної балки виявили стародавнє городище (+ фото) https://ua.krymr.com/a/novyny-
krymu-karantynna-balka-arkhekheolohy-v-krymu/29559906.html 
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стаціонару на базі карстової печери, яка була знайдена під 
час будівництва «траси Таврида» біля селища Зуя Білогір-
ського району16. На базі стаціонару мають працювати пале-
онтологи, спелеологи, археологи. Станом на 07.11.2018 року 
археологічні роботи в печері не здійснювались, опрацьову-
валось питання передачі об’єкта під юрисдикцію «Крим-
ського федерального університету ім. В.  І. Вернадського». 
12.12.18 декан географічного факультету «Таврійської ака-
демії Кримського федерального університету ім. В. І. Вер-
надського» Б. Вахрушев заявив про плани спорудження 
спелеотуристичного комплексу (кемпінгу, готелю, музею, 
сувенірного ринку) на базі карстової печери, яка була зна-
йдена під час будівництва «траси Таврида» біля селища Зуя 
Білогірського району17. Роботи з будівництва туристичного 
комплексу планують завершити за півтора-два роки. 

09.11.18 «Міністерство культури Криму» повідомило, що 
під час будівництва залізничних підходів до Керченського 
мосту, в ході археологічних розкопок біля с. Жовтневе Ле-
нінського району було знайдене античне поселення Маніт-
ра епохи Боспорського царства (IV-II ст. до н. е.). Загальна 
площа поселення становить більше 4 тис. м2, за характером 
забудови, збереженістю пам’ятка є унікальною для об’єк-
тів культурної спадщини цієї епохи в Північному Причорно-
мор’ї18. 

29.11.18 директор «Східнокримського історико-культур-
ного музею-заповідника» Т. Умріхіна заявила, що в музеї 
не вистачає місця в сховищах для збереження артефактів, 
знайдених під час будівництва Керченського мосту і підхо-
дів до нього19.

18.12.18 новопризначений директор музею-заповідника 
«Херсонес Таврійський» О.  Морозова заявила про плани 
залучення до співробітництва археологів із Сирії20. (За сло-
вами Морозової, іноземні історики та археологи не їдуть до 
Криму, бо «погрязли в политических коллизиях»).

20.12.18 доктор історичних наук, провідний науковий 
співробітник Інституту археології РАН С. Внуков повідомив, 
що за два роки археологічних розкопок у межах реалізації 
проекту будівництва «траси Таврида»21 археологічні роботи 
проведені в зоні 300 км від Севастополя до Керчі, розкопа-
но більше сотні пам’яток, видобуто сотні тисяч артефактів. 
При цьому Внуков підтверджує стислість строків археоло-
гічних розкопок, що пов’язано зі строками безпосередньо 
будівництва «траси Таврида».

21.12.18 «Управління ФСБ по Республіці Крим» на підста-
ві судового рішення передало «Центральному музею Таври-
ди» (Кримському республіканському краєзнавчому музею) 
колекцію артефактів, вилучених у ході здійснення заходів 
щодо попередження незаконного обігу культурних ціннос-
тей22. Попередньо вартість колекції з близько 200 предметів 
оцінена в 2 мільйони доларів США.

01.01.19 недержавна організація «Фонд «Археологія» 
оголосила про набір волонтерів для участі в роботі Східно-
боспорської експедиції Інституту археології РАН (роботи ве-
16 14.11.2018 Пещеру под «Тавридой» хотят сделать научным центром https://crimea.ria.ru/history_
crimea/20181107/1115535492.html 
1712.12.2018 Кемпинг, музеи, гостиница: Из пещеры под трассой «Таврида» сделают туристический объект https://www.
crimea.kp.ru/daily/26918/3965913/
18 09.11.2018 В Крыму обнаружили древнее греческое поселение «Манитра» IV-III веков до нашей эры https://krym.news/
news/culture/v-krymu-obnaruzhili-drevnee-grecheskoe-poselenie-manitra-iv-iii-vekov-do-nashey-ery/ 15.11.2018 «Доэровая» 
Манитра: археолог рассказал о найденном в Крыму поселении https://crimea.ria.ru/history_crimea/20181115/1115579925.
html 
19 29.11.2018 Находки археологов уже некуда складывать в Керчи http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=78427 
20 18.12.2018 В «Херсонес» пригласят «специалистов из Сирии» – новый директор заповедника http://meridian.in.ua/
news/38722.html 
21 20.12.2018 Сергей Внуков: В самой Керчи мы раскопали крупнейший античный курган за последние более чем 100 лет 
https://otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/sergey-vnukov-o-nahodkah-arheologicheskoy-ekspedicii-v-krymu-34987.
html?fbclid=IwAR288tfVCjqRceUhifiu9kqMGsAA1vL8yAv5fYnorfyTWHoButoAcZlSGcA 
22 21.12.2018 ФСБ передала крымскому музею коллекцию стоимостью 2 млн долларов http://www.c-inform.info/news/
id/72670 

дуться на об’єктах некрополя Киз-Аул, боспорського міста 
Кітей фортеці «Керч», керівник розкопок – М.  І.  Сударєв). 
Вказано, що за попередні 4 сезони роботи експедиції архе-
ологами було досліджено більше 2 тисяч квадратних метрів 
некрополя, розчищено 6 античних склепів. Організатори 
експедиції передбачають можливість участі в ній іноземних 
волонтерів23.

09.01.19 керівник підводної археологічної експедиції 
«Нептун» (здійснює підводні розкопки в чорноморській ак-
ваторії в рамках гранту Фонду президентських грантів РФ 
«Крим. Перехрестя цивілізацій») повідомив про розширен-
ня в 2019 році району пошуків затоплених радянських під-
водних човнів Д-4 і Л-23, а також проведення пошукових 
робіт в місцях падінь радянських бойових літаків у Феодо-
сійській затоці24.

11.01.19 директор Чорноморського центру підводних до-
сліджень С. Казанник повідомив, що співробітники центру 
в серпні 2019 року планують почати дослідження італій-
ської торгової галери, яка була затоплена в морському бою 
14.08.1277 біля сучасного смт Новий світ25.

17.01.19 Археологи повідомили про результати робіт на 4 
бастіоні оборони м. Севастополя (роботи ведуться в рамках 
реконструкції Історичного бульвару з листопада 2018 року). 
Археологічні розкопки здійснюються співробітниками Ін-
ституту історії матеріальної культури РАН та ФДБУК «Дер-
жавний Ермітаж» (м. Санкт-Петербург). З початку робіт було 
видобуто близько 8 тисяч артефактів періоду Кримської вій-
ни та оборони Севастополя в 1941-1942 роках26. Розкопки 
Історичного бульвару в м.  Севастополь було закінчено в 
травні 2019 року27.

22.01.19 у ФДБУК «Державний Ермітаж» (м. Санкт-Пе-
тербург) відбулася наукова конференція «Німфей і античні 
міста Північного Причорномор’я», приурочена до 80-річчя 
Німфейської археологічної експедиції і 90-річчя її першого 
керівника Н. Л. Грач. За наявною інформацією, участь у за-
ході взяли археологи з Москви, Санкт-Петербурга, з Криму 
(зокрема, представники «Східнокримського історико-куль-
турного музею-заповідника»)28.

25.01.19 директор «Центрального музею Тавриди» (Кримсько-
го республіканського краєзнавчого музею) А. Мальгін повідомив, 
що в кримських музеях не вистачає облаштованих місць для 
зберігання нових знайдених артефактів29. 

08.02.19 в Ханському палаці (Бахчисарайський історико-куль-
турний заповідник) розпочала роботу виставка, на якій було 
представлено 140 скіфських золотих прикрас І-ІІ ст. н.е., що були 
знайдені під час розкопок Усть-Альмінського некрополя в 2017 
році30. 

17.03.19 «Севастопольський державний університет» повідо-
мив, що підводна археологічна експедиція університету в 2019 
році візьме участь в археологічних розвідках у територіальних 
водах Сирії. Експедицію планується здійснити за підтримки Ін-

23 ПРИГЛАШАЕМ В АРХЕОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ В КРЫМ В 2019 ГОДУ http://www.archae.ru/news/invitation-2019.
html#4 
24 09.01.2019 Археологи расширят район поисков затонувших в Черном море подлодок времен ВОВ https://tass.ru/
obschestvo/5981349 
25 10.01.2019 Археологи обследуют сожженную в XIII веке в морском бою у Крыма торговую галеру https://tass.ru/
nauka/5985376 
26 17.01.2019 Что хранил четвертый бастион Севастополя: редкие находки и удивительные факты https://crimea.ria.ru/
history_crimea/20190117/1115913705.html
27 14.05.2019 Археологи закончили раскопки на Историческом бульваре https://vesti92.ru/news/kultura/na-istoricheskom-
bulvare-zavershilis-arkheologiche/
28 23.01.2019 Научная конференция «Нимфей и античные города Северного Причерноморья» http://www.hermitagemuseum.
org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2019/news_10_19/?lng=ru 22.01.2019 КОНФЕРЕНЦИЯ «НИМФЕЙ И 
АНТИЧНЫЕ ГОРОДА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ» ПАМЯТИ Н.Л. ГРАЧ http://www.kerchmuseum.ru/ru/publish/
konferentsija-%C2%ABnimfej-i-antichnye-goroda-severnogo-prichernomorja%C2%BB-.html 
29 25.01.2019 Андрей Мальгин: О филиале Эрмитажа в Крыму и скифском золоте https://gazetacrimea.ru/news/andrei-
malgin-o-filiale-ermitaja-v-krimy-i-skifskom-zolote-32401 
30 08.02.2019 140 скифских золотых украшений впервые представлены в Бахчисарае https://vesti92.ru/news/
vazhnoe/140-skifskikh-zolotykh-ukrasheniy-vpervye-predstav/?fbclid=IwAR0806oM2tuYBadMYM4JIAKKyesCxA-
nD3DhRFJrasPkuR9svgA1CdgUmEI 
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ституту сходознавства РАН та Міністерства оборони РФ31.
18.03.19 президент РФ В. Путін заявив, що до 2020 року 

територію музею-заповідника «Херсонес Таврійський» буде 
розширено за рахунок земель Міністерства оборони РФ. На 
даний момент МО РФ опрацьовує питання перевезення вій-
ськових частин, які розміщені на цій території32.

20.03.19 під час презентації Концепції розвитку музе-
ю-заповідника «Херсонес Таврійський», що розроблена 
«Міністерством культури Республіки Крим», в.о. директора 
музею О. Морозова заявила про плани реставрації фортеці 
Чембало, створення музею підводної археології, створення 
археологічного туристичного маршруту33. 

20.03.19 завідувач відділу підводної археології музею-за-
повідника «Херсонес Таврійський» А.  Букатов заявив про 
плани археологів у 2019 році розпочати археологічні розко-
пки в бухті Омега в Севастополі. Також будуть продовжені 
археологічні роботи в бухтах Козача і Карантинна34.

24.03.19 декан історичного факультету «Кримського фе-
дерального університету ім. В.  І. Вернадського», керівник 
археологічної експедиції на території Бахчисарайського 
палацу О. Герцен заявив, що під час розкопок на території 
палацу виявлено більше 10 тисяч артефактів35. 

28.03.19 оголошено набір волонтерів для участі в Схід-
нобоспорській археологічній експедиції та експедиції у 
фортеці «Керч» (Інститут археології РАН, набір волонтерів 
здійснюється через фонд «Археологія», загалом планується 
набрати близько 500 волонтерів, період розкопок: 1 липня – 
1 вересня 2019 року)36.

15.04.19 прес-служба АТ «ВАД» повідомила про завер-
шення будівництва тимчасової дороги для об’їзду ділянки, 
де під час будівництва «траси Таврида» було виявлено кар-
стову печеру37. 

20-21.04.19 у м.  Севастополі було презентовано турис-
тичний проект «Золоте кільце Боспорського царства»38. 
Семиденний туристичний маршрут передбачає огляд по-
над 30 пам’яток античної історії та сучасних об’єктів у 10 
містах Криму, Севастополя, Краснодарського краю і Ро-
стовської області39. 06.05.19 туристичний проект «Золоте 
кільце Боспорського царства» було визнано переможцем 
національної премії «Кришталевий глобус» (РФ) у номінації 
«Визнання громадськості»40.

13.05.19 Інститут археології РАН опублікував 2-томне до-
слідження «Крим-Таврида», присвячене результатам архе-
ологічних розкопок на території Кримського півострова в 
2017-2018 роках41.

19.05.19 Інститут археології РАН оголосив набір волонте-
рів для участі в шести археологічних експедиціях, зокрема, 
в експедицію на місці скіфського городища Кара-Тобе (с. 
Прибережне Сакського району АР Крим)42.

31 17.03.2019 Археологов Севастополя отправят в Сирию искать артефакты https://polit.info/447015-arkheologov-
sevastopolya-otpravyat-v-siriyu-iskat-artefakty 
32 18.03.2019 Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Крыму расширят за счет земель Минобороны https://www.
interfax.ru/russia/654701
33  20.03.2019 В «Херсонесе Таврическом» хотят отреставрировать генуэзскую крепость Чембало https://tourism.interfax.ru/
ru/news/articles/57567
34 20.03.2019 Археологи в 2019 году начнут исследование одной из наименее изученных бухт Севастополя https://tass.ru/
nauka/6236870 
35 24.03.2019 Археологи нашли на раскопках в Ханском дворце в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов https://tass.ru/nauka
/6252220?fbclid=IwAR2VHceHRV-bbiIIYAAKcT_zFsVuoCPl69V4fCFNSW5clWSxhsSxahbQcUk 
36 28.03.2019 В Крым зовут волонтеров на масштабные археологические раскопки https://kafanews.com/novosti/155767/v-
krym-zovut-volontyorov-na-masshtabnye-arkheologicheskie-raskopki_2019-03-28 
37 15.04.2019 Строители трассы «Таврида» пустили транспорт в объезд найденной пещеры https://ria.ru/20190415/1552695505.
html
38 06.04.2019 В Севастополе стартует проект «Золотое кольцо Боспорского царства» https://www.russian-bospor.ru/
sevastopol_apr_2019 
39 26.03.2019 Симферополь принял первых гостей турмаршрута «Золотое кольцо Боспорского царства» https://gazetacrimea.
ru/news/simferopol-prinyal-pervih-gostei-tyrmarshryta-zolotoe-kolco-bosporskogo-carstva-33001 
40 06.05.2019 Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» стал победителем национальной премии «Хрустальный 
компас» https://www.russian-bospor.ru/kompas 
41 13.05.2019 «Таврида»: итоги самых масштабных раскопок в истории Крыма http://www.archaeolog.ru/?id=2&id_
nws=607&zid_nws=2 
42 19.05.2019 Институт археологии набирает волонтеров на раскопки http://www.archaeolog.ru/?id=2&id_nws=611&zid_nws=1

НЕЗАКОННЕ ВИВЕЗЕННЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАД-
ЩИНИ З КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА

Російська Федерація вже у перший рік окупації започат-
кувала практику вивезення рухомої культурної спадщини 
з півострова, чим порушила, зокрема, ст. 11 Конвенції про 
заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному 
ввезенню, вивезенню та передачі права власності на куль-
турні цінності, від 14.11.1970, яка вказує, що вивезення чи 
передача прав на культурні цінності, що відбулися внаслідок 
окупації, є незаконними.

26.03.14 Володимир Ар’єв, народний депутат України, за-
явив, що з кримських музеїв до музеїв РФ вивозяться куль-
турні цінності, зокрема, з Феодосійської картинної галереї ім. 
Айвазовського. Російська влада заперечувала цей факт, а 
директор картинної галереї повідомила, що жоден експонат 
ніколи не буде вивезений з м. Феодосії.

20.01.16. Третьяковська галерея 29 липня відкриває ви-
ставку картин Івана Айвазовського. В експозиції представ-
лено близько 100 живописних і 50 графічних робіт майстра, 
серед яких є й експонати з Феодосійської картинної галереї. 
Виставка тривала до 20.11.16, а потім продовжила свою ро-
боту.

01.02.16 директор феодосійського музею Тетяна Гайдук 
підтвердила, що у масштабній експозиції будуть представле-
ні полотна з декількох російських музеїв, у тому числі Феодо-
сійської картинної галереї43.

29.06.17 у Державному музеї образотворчого мистецтва 
імені О. С. Пушкіна (Москва) відбулась виставка «Пантика-
пей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства»44. На 
виставці було представлено 450 експонатів, що розкривають 
історію Боспорського царства від 7 ст. до н.е. до 1 ст. н.е. 
Серед іншого, експонуються археологічні предмети з фондів 
Східнокримського історико-культурного музею-заповідника 
(м. Керч). В окрему групу виділено «знахідки останніх років».

 Злочинна практика вивезення експонатів з Кримського 
півострова на територію держави-окупанта для експонуван-
ня в російських музеях триває і далі.

05.04.19 у Державному історико-архітектурному і худож-
ньому музеї-заповіднику «Казанський Кремль» відкрилася 
експозиція «Золота Орда і Причорномор’я. Уроки Чингісид-
ської імперії», де представлено унікальний експонат – кам’я-
не різьблене обрамлення колодязя XIII-XIV ст. – з фондів Ял-
тинського історико-літературного музею. Завідувач відділу 
розвитку Ялтинського історико-літературного музею Катери-
на Попова повідомила, що експонат демонструватиметься до 
жовтня 2019 року45.

Моніторинг здійснено Міністерством з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

43 https://kafanews.com/novosti/114050/iz-feodosii-kartiny-ayvazovskogo-povezut-v-moskvu_2016-02-01
44 https://www.mos.ru/news/item/26007073/
45 Из ялтинского музея в Казань увезли уникальный экспонат http://m.allcrimea.net/news/2019/4/5/iz-yaltinskogo-muzeya-
v-kazan-uvezli-unikalnyi-eksponat-115522/
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ВСЕСВІТНЬОЇ 
КУЛЬТУРНОЇ ТА ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ 

ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПАМ'ЯТОК В 
ОКУПОВАНОМУ КРИМУ

Микола ЯКОВИНА,
голова Правління Інституту демократії імені Пилипа 

Орлика, президент Українського національного комітету 
ICOMOS (2007-2016)

Конвенція про охорону Всесвітньої культурної і природної 
спадщини  прийнята в Парижі 16 листопада 1972 р. на 17-й 
сесії Генеральної конференції Організації Об'єднаних Націй 
з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). В основу доку-
мента покладена Венеційська хартія1, яка закріпила профе-
сійні стандарти в галузі охорони матеріальної спадщини і 
залишається програмною для фахівців і донині.

Н
езалежна Україна як правонаступник УРСР – чле-
на-засновника ООН та її спеціалізованої устано-
ви ЮНЕСКО, визнає пріоритет загальновизнаних 
норм міжнародного права щодо внутрішньодер-
жавного2. Отже, як і для інших держав, міжна-
родні конвенції для України у разі  їхньої ратифі-

кації мають силу закону3. 
1 Прийнята 2-м Міжнародним конгресом архітекторів і технічних фахівців у галузі охорони історичних пам'яток, що відбувся 
у Венеції (Італія) 1964 р., хартія, своєю чергою, спиралася на основні принципи охорони та реставрації пам'яток, які вперше 
сформульовано в Афінській хартії 1931 р.  
2 Стаття 9 Конституції України: «Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є 
частиною національного законодавства України» та стаття 19 Закону України «Про міжнародні договори України»: «1. Чинні між-
народні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законо-
давства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. 2. Якщо міжнародним договором 
України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 
законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору».
3 Рекомендації ЮНЕСКО відповідно мають силу, так би мовити, підзаконних актів. А хартії та інші документи створеної у 1965 р. 
асоційованої з ЮНЕСКО всесвітньої неурядової організації – Міжнародної ради з питань пам´яток та визначних місць (ІКОМОС) 
є детально виписаними конкретними приписами та настановами, спрямованими на допомогу в реалізації на національному 
рівні положень конвенцій і рекомендацій ЮНЕСКО.

Конвенцію про охорону Всесвітньої культурної і природної 
спадщини (надалі в тексті — Конвенція 1972 р.) було рати-
фіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР 
4 жовтня  1988 р. Цим самим держава взяла на себе міжна-
родно-правове зобов'язання щодо забезпечення виявлення, 
охорони, збереження, популяризації й передачі майбутнім 
поколінням культурної та природної спадщини, що занесена 
в Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (надалі — Список 
або СВС), розташованої на її території. Складання Списку має 
на меті захист культурних та природних надбань, що мають 
виняткову загальнолюдську цінність. До Списку можуть бути 
включені як природні об'єкти, так і об'єкти культурної спадщи-
ни, головна вимога до яких: цілісність та автентичність.

1989 р. до так званого Попереднього списку увійшли 5 
українських номінацій культурної спадщини у містах Києві, 
Севастополі, Чернігові, Каневі, Кам'янці-Подільському та 
одна природної спадщини (Асканія-Нова). 7 грудня 1990 
р. до СВС було вписано перший об'єкт з України – Собор 
Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами та 
Києво-Печерську Лавру.  

Однак у 1990-ті рр. настала тривала пауза у цій справі. Аж 
тільки 1998 р. до Списку внесений історичний центр Львова 
(близько 2500 об'єктів від XIII ст. до 30-х років XX ст.). Без 
руху у Попередньому списку перебували пам'ятки, внесені 
1989-го та забуті на роки, наступна пропозиція від України 
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зафіксована аж 2000 р. — дендрологічний парк «Софіївка».
Певне пожвавлення спостерігалося наприкінці 2000-х рр., 

коли роль у цій справі Українського національного комітету 
ІКОМОС закріпила відповідна норма Закону України «Про охо-
рону культурної спадщини»4 та налагодилася співпраця гро-
мадських експертів з міністерствами та урядовими органами, 
насамперед, з Державною службою національної культурної 
спадщини України. За 8 років, починаючи з 2005 р., до СВС 
внесено ще чотири номінації культурної спадщини:

1) «Геодезична дуга Струве» (2005 р., транскордонна номіна-
ція, що містить чотири українські об'єкти в Катеринівці, Фель-
штині, Баранівці Хмельницької області та у Старо-Некрасівці 
Одеської області);

2) «Палац митрополитів Буковини та Далмації, м. Чернівці» 
(2011 р.);

3) «Дерев'яні церкви Карпатського регіону» (2013 р., транскор-
донна разом з Польщею)5; 

4) «Античне місто Херсонес Таврійський та його хора» (2013 р.).
У Попередньому списку зараз 16 позицій відведено укра-

їнським пам’яткам, що може бути статистичним свідченням 
планомірності роботи українських відомств у підготовці до 
чергових сесій Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де 
порушувались питання номінації наступних об’єктів. Це, зо-
крема, такі об'єкти6:  

1) історичний центр м. Чернігова ІХ-ХІІІ ст. (1989); 
2) могила Тараса Шевченка та Шевченківський національ-

ний заповідник (1989);
3) культурний ландшафт Кам'янець-Подільського каньйону (1989); 
4) національний степовий біосферний заповідник «Асканія-Но-

ва» (1989);
5) дендрологічний парк «Софіївка» (2000); 
6) Бахчисарайський палац кримських ханів (2003); 
7) археологічна місцевість «Кам'яна могила» (2006);
8) комплекс пам'яток Судацької фортеці (2007);
9) Миколаївська астрономічна обсерваторія (2007);
10) астрономічні обсерваторії України у Києві, Миколаєві, 

Одесі та Криму (2008);
11) Кирилівська та Андріївська церкви як розширення номі-

нації «Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спо-
рудами і Києво-Печерська Лавра» (2009);

12) історичний центр міста-порту Одеси (2009);
13) Генуезькі торгові пости та фортифікації — від Середзем-

ного до Чорного моря (2010).
14) культурний ландшафт печерних міст Кримської Готії (2012);
15) історичне довкілля столиці кримських ханів Бахчисарая (2012);
16) будинок Держпрому, Харків (2017).
Попередній розлогий екскурс у тему Списку всесвітньої 

спадщини необхідний для кращого розуміння рівня загроз 
і ризиків втрати культурних цінностей на окупованій тери-
торії. На початку агресії Російської Федерації у 2014 р. на 
території Кримського півострова перебувало 6 об'єктів СВС 
— згадані вже Херсонес Таврійський і 5 номінацій з Попе-
реднього списку, а саме: Бахчисарайський палац кримських 
ханів (2003); комплекс пам'яток Судацької фортеці (2007); 
4 До змін і доповнень, внесених Законом від 19.06.2018 р., вилучена тепер стаття 49 Закону України «Про охорону культур-
ної спадщини» визначала: «Подання про внесення пам'яток до Списку всесвітньої спадщини здійснює Кабінет Міністрів 
України за рекомендацією центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та Українського на-
ціонального комітету Міжнародної ради з питань пам'яток та визначних місць (ІКОМОС)». Зараз у цьому Законі в статті 37-6 
читаємо: «1. Об’єкт культурної спадщини, що може мати видатну універсальну цінність та відповідає критеріям, визначеним 
Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, номінується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони культурної спадщини, за рекомендацією Українського національного комітету Міжна-
родної ради з питань пам’яток та визначних місць (IKOMOС), до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО». 
5 Номінування до СВС дерев’яних церков прикордонних регіонів України та Польщі ініційоване Українським національним 
комітетом ІКОМОС, у травні 2009 р. українсько-польська група експертів відібрала по 8 пам’яток з кожної країни, які є ви-
значними взірцями храмів лемківської, бойківської, гуцульської та галицької шкіл, які зберегли свою автентичність.
6 Насправді, об'єктів менше, ніж 16: Миколаївська обсерваторія є одночасно у двох номінаціях, двічі фігурує Бахчисарай-
ський ханський палац. А завдяки давній конкуренції двох центральних органів виконавчої влади (Мінрегіонбуд та Мінкуль-
тури) виникла не дуже узгоджена пропозиція про розширення номінації з пам'ятками стародавнього Києва.

Генуезькі торгові пости та фортифікації — від Середзем-
ного до Чорного моря (2010); культурний ландшафт печер-
них міст Кримської Готії (2012); історичне довкілля столиці 
кримських ханів Бахчисарая (2012). Тобто  навіть суто ста-
тистично, за сухою арифметикою маємо внаслідок окупації 
1/6 втрат від нашої частки в СВС або навіть більше — 1/4 
з усього сумарного корпусу номінованих об'єктів (основний 
Список включно з Попереднім), або ледь не 1/3 з пам'яток 
України, включених до Попереднього списку! Не проявля-
ючи емоцій, дозволю висловити твердження, що для корін-
них народів Криму, насамперед для кримських татар, — це 
втрата всього найдорожчого.

Окупація Росією півострова спричинила втрату керовано-
сті пам'ятками з боку компетентних органів української вла-
ди та зумовила неможливість доступу як українських, так і 
міжнародних експертів на територію об'єктів для спостере-
ження за станом об'єктів. 

Можна було сподіватися на активність представників на-
шої держави у міжнародних організаціях, однак офіційні 
делегації на щорічній сесії Комітету всесвітньої спадщини 
не демонстрували такої. Принаймні у відкритому доступі 
нема жодних слідів відповідних пропозицій від українських 
делегацій до порядку денного як 38-ї сесії Комітету (2014 
р., м. Доха, Катар), так і  наступної 39-ї (2015 р., м. Бонн, 
Німеччина), очолюваних першими заступниками міністра 
культури України.  

І в цій справі громадськість робила те, що значно ефек-
тивніше могла забезпечити держава. Пам'яткоохоронці, 
музейна спільнота, активісти кримських організацій за-
безпечили інформування міжнародної спільноти про стан 
культурної спадщини на території анексованого Російською 
Федерацією Кримського півострова, організували ухвален-
ня відповідних актів асоційованих з ЮНЕСКО міжнародних 
організацій — ІКОМОС, ІКОМ, Блакитного Щита та інших.

У листопаді 2014 р. у Флоренції (Італія) 18-та Генеральна 
асамблея Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних 
місць (ICOMOS) прийняла резолюцію «Аналіз стану куль-
турної спадщини в Автономній Республіці Крим (Україна)»7, 
де наголошувалося: «Об'єкти культурної спадщини в Криму 
та на сході України – серед них об'єкти Списку всесвітньої 
спадщини – стародавнє місто Херсонес і його хора, а та-
кож інші об'єкти, включені в український Попередній спи-
сок всесвітньої спадщини, – розглядаються як невід'ємна 
частина культурної спадщини України під захистом законо-
давства України».

А також, «що згадані вище об'єкти культурної спадщини 
перебувають під захистом Гаазької 1954 року Конвенції про 
захист культурних цінностей у випадку збройного конфлік-
ту, підписаної як Росією, так і Україною». 

Генеральна асамблея ІКОМОС закликала «світову спіль-
ноту об'єднати всі зусилля і співпрацювати для захисту 
української культурної спадщини, з урахуванням того, що 
заподіяння шкоди такому виду спадщини впливатиме на 
гуманістичний дух людства і його культурне розмаїття» та 
просила виконавчий орган ІКОМОС «у тісній співпраці з 
ЮНЕСКО забезпечити моніторинг за ситуацією з метою 
контролю за станом культурної спадщини в зазначених ре-
гіонах».

На жаль, в українському уряді зусилля громадськості не 
знайшли розуміння і підтримки. 
7 Резолюція 18GA 2014/27 «Аналіз стану культурної спадщини в Автономній Республіці Крим (Україна)», проект  М. Яко-
вини та Я. Іолкіна. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2015/GA_2014_results/GA_2014_Resolutions_
EN_20150109_finalcirc.pdf
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Резолюція 18GA 2014/27 «Аналіз стану культурної спадщини 
в Автономній Республіці Крим (Україна)»

Лист УНК ІКОМОС до Генерального директора 
ІКОМОС від 29 травня 2015 р. 
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Навесні 2015 р., не дочекавшись дій від українського уря-
ду, Український національний комітет ІКОМОС ініціює вклю-
чення до Списку пам'яток під загрозою двох об'єктів з тери-
торії окупованого півострова – «Античного міста Херсонес 
Таврійський з хорою» та «Бахчисарайського ханського па-
лацу»8. Передбачений пунктом 4 статті 11 Конвенції 1972 р. 
Список пам'яток під загрозою має на меті порятунок куль-
турних і природних об'єктів, що перебувають під загрозою 
зруйнування, зокрема, внаслідок діяльності людини. 

Аж наступного 2016 року на 40-й сесії Комітету всесвітньої 
спадщини (м. Стамбул, Туреччина) почалися спроби внести 
українське питання до порядку денного. 

Зрушення сталися лише на початку 2018 р., коли 19 січ-
ня було проведено спеціальне тематичне засідання Націо-
нальної комісії України у справах ЮНЕСКО з проблематики 
захисту культурної спадщини в Криму. Вперше за кілька 
років визначилась якась послідовність та узгодженість уря-
дових структур, і, крім рішень на кшталт «розробити план 
заходів щодо захисту культурної спадщини в окупованому 
Криму»; «надіслати листа на адресу Генерального дирек-
тора ЮНЕСКО щодо стану збереження культурної спадщи-
ни України внаслідок проведення російською окупаційною 
владою масштабних незаконних робіт у Криму, у т.ч. на те-
риторії Бахчисарайського ханського палацу»; «надіслати 
ноту протесту Російській Федерації щодо руйнації Бахчи-
8 Лист УНК ІКОМОС до Генерального директора ІКОМОС від 29 травня 2015 р. (англійською мовою, фотокопія додається).

сарайського ханського палацу внаслідок проведення оку-
паційною владою т.зв. «реставраційних робіт», які мали би 
реалізуватися без колегіального узгодження в силу повно-
важень кожного конкретного відомства, до напрацювань 
засідання увійшли й такі пропозиції: «Організувати інфор-
маційний захід з проблематики захисту культурної спадщи-
ни в Криму, у т.ч. Бахчисарайського ханського палацу, у По-
сольстві України у Франції за участі представників Секрета-
ріату ЮНЕСКО, ІКОМОС, ІККРОМ, постійних делегацій кра-
їн-членів ЮНЕСКО, журналістів, громадськості»; «провести 
громадські слухання та експертні консультації»; «провести 
консультації в міжнародних експертних середовищах щодо 
участі відповідних фахівців у місії (місіях) міжнародного мо-
ніторингу в Криму».

Доводиться терпляче чекати, поки бюрократичні процеду-
ри будуть завершені, й те, що було очевидним для вузького 
середовища експертів на самому початку війни Російської 
Федерації проти України, стане очевидним і для тих, хто 
формує державну політику в цьому питанні, і хто вплива-
тиме на ухвалення відповідних рішень у міжнародних ор-
ганізаціях. А експертам-пам'яткоохоронцям не звикати чіт-
ко маніфестувати у світі позицію про культурні об'єкти, що 
перебувають на території Криму, мобілізувати всі можливі 
засоби та ресурси задля їхнього збереження, запобігання 
руйнуванню та недопущення подальших втрат.

Об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО "Стародавнє місто Херсонес Таврійський"
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Борис БАБІН, 
д.ю.н., професор,

Інститут законодавства Верховної Ради України

Минуло п’ять років після запровадження в Україні Законом 
від 14 серпня 2014 року № 1644-VII спеціального інституту 
санкцій, задіяних державою з політичною метою задля про-
тидії російській агресії. На виконання закону до РНБО багато 
органів подавали численні пропозиції, неодноразово схвалю-
валися власне й рішення РНБО, затверджені президентськими 
указами. Серед іншого, порушення з боку РФ та її окупаційних 
органів влади норм міжнародного права, що захищають куль-
турну спадщину України в Криму, не могло не призвести до ві-
дображення у санкційній політиці України.

Втім, лише через чотири роки після запроваджен-
ня санкційного законодавства, в умовах систе-
матичного знищення та розграбування об’єктів 
археології та архітектури Криму, органами вико-
навчої влади було визнано за доцільне розпо-
чати роботу щодо запровадження відповідних 

санкцій. У ч. 3 ст. 13 Плану заходів, спрямованих на реалізацію 

САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ І 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА КРИМУ

деяких засад державної внутрішньої політики щодо тимчасо-
во окупованої території АРК та м. Севастополя, затверджених 
урядовим розпорядженням від 28 березня 2018  р. № 218-р, 
передбачалася потреба розроблення та подання на розгляд 
Кабміну пропозицій щодо застосування спеціальних еконо-
мічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до осіб, які 
проводять будь-які несанкціоновані археологічні розкопки на 
тимчасово окупованій території України1. Ці пропозиції, згідно 
зі встановленими Планом умовами, мали бути поданими до 
жовтня 2018 р. Національною академією наук, МЗС, Мін’юс-
том, Мінекономрозвитку та Мінокупації на розгляд уряду.

Подальший аналіз запроваджених рішеннями РНБО санкцій 
доводить, що відповідні обмеження у сфері захисту культурної 
спадщини Криму були запроваджені указом Президента Укра-
їни № 82/2019 від 19 березня 2019 р., що затвердив схвалене 
того ж дня рішення РНБО (позиції 32-60 додатку № 2 до ньо-
го)2. Для визначених рішенням РНБО структур заборонялося 
проведення культурних обмінів, наукового співробітництва, 
спільних розважальних програм, а саме: здійснення спільних 
наукових досліджень; взаємного обміну музейною інформаці-
єю, виставками, музейними предметами, музейними колекці-

1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-2018-р
2http://www.rnbo.gov.ua/documents/496.html

Борис БАБІН під час круглого столу «Пам’ятки Криму – сучасний стан культурної спадщини України»,
29 травня 2019 р. Фото В’ячеслава ЮРЧЕНКА
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ями; проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіу-
мів, виставок та участі в них; організації спільної підготовки 
музейних працівників, видавничої діяльності; участі у захо-
дах, що організовуються та проводяться музеєм. Додатково 
для цих структур запроваджувалася «заборона встановлення 
ділових контактів» та «заборона надання фінансової підтрим-
ки та гарантій».

Водночас вартим уваги є сам перелік відповідних підсанк-
ційних структур, жодна з яких не розташована власне у дер-
жаві-агресорові. Фактично цей перелік складається із трьох 
севастопольських і тридцяти чотирьох кримських музейних 
установ, які були неправомірно зареєстровані державою-а-
гресором за російським законодавством як публічно-правові 
юридичні особи (з них дві «федерального», тринадцять «муні-
ципального», решта регіонального рівня). 

Отже, санкції було запроваджено проти таких підконтроль-
них окупантам структур, як «Державний музей героїчної 
оборони Севастополя», «Севастопольський художній музей 
імені Михайла Павловича Крошицького», «Державний іс-
торико-археологічний музей-заповідник «Херсонес Таврій-
ський», «Бахчисарайський історико-культурний і археологіч-
ний музей-заповідник», «Ялтинський історико-літературний 
музей», «Лівадійський палац-музей» та «Кримський літера-
турно-художній меморіальний музей-заповідник» (м. Ялта), 
«Алупкинський палацово-парковий музей-заповідник», 
«Алуштинський літературно-меморіальний музей С. М. Сер-
гєєва-Ценського», «Музей-заповідник «Судацька фортеця», 
«Феодосійська картинна галерея імені І. К. Айвазовського», 
«Феодосійський музей старожитностей», «Феодосійський лі-
тературно-меморіальний музей О. С. Гріна», «Історико-куль-
турний, меморіальний музей-заповідник «Кіммерія М. А. 
Волошина» (відповідно м. Феодосія), «Східнокримський іс-
торико-культурний музей-заповідник» (м. Керч), «Музей іс-
торії міста Сімферополя», «Кримськотатарський музей куль-
турно-історичної спадщини», «Сімферопольський художній 
музей», «Центральний музей Тавриди» та «Кримський ет-
нографічний музей» (відповідно м. Сімферополь), «Євпато-
рійський краєзнавчий музей», «Історико-археологічний му-
зей-заповідник «Калос Лімен» (смт Чорноморське), «Істори-
ко-краєзнавчий музей міста Армянська», «Красноперекоп-
ський краєзнавчий музей», «Районний краєзнавчий музей 
Красногвардійського району», «Первомайський районний 
історичний народний музей», «Білогірський районний істо-
рико-краєзнавчий музей», «Нижньогірський історико-кра-
єзнавчий музей» та навіть «Етнографічний музей ім. Ю. А. 
Клименка» (Ленінський район, с. Новомиколаївка).

Водночас із відкритих джерел очевидно, що зовсім інші 

структури є основними суб’єктами організації неправомір-
них археологічних досліджень в Криму. Мною, як постпредом 
Президента України в АРК, з цього питання було здійснено до-
повідь парламентському Комітетові з питань культури і духо-
вності 21 листопада 2018 р. щодо охорони культурної спадщи-
ни, зокрема археологічної, на тимчасово окупованій території 
України в Криму.

Комітету, серед іншого, доповідалося, що Міністерством 
культури РФ було видано незаконні, в частині АРК, дозволи 
вісімнадцяти установам (організаціям) на проведення робіт з 
виявлення та вивчення об’єктів археологічної спадщини на 
тимчасово окупованій території України в Криму. За підсумка-
ми доповіді комітетом було схвалено рішення (протокол № 81 
від 19 грудня 2018 р.)3 – рекомендувати РНБО в установлено-
му законом порядку застосувати санкції щодо підконтрольних 
державі-агресорові установ та організацій, які здійснюють 
незаконні археологічні розвідки, розкопки, вивозять культурні 
цінності України з Криму до РФ, зокрема, до таких юридич-
них осіб, як «Інститут археології Російської академії наук», 
«Інститут археології Криму Російської академії наук», «Інсти-
тут сходознавства Російської академії наук», «Інститут історії 
матеріальної культури Російської академії наук», «Державний 
Ермітаж», «Академія наук Республіки Татарстан»; «Чорномор-
ський центр підводних досліджень», «Кримський регіональ-
ний центр археологічних досліджень», «Таврійське археоло-
гічне товариство», «Терра», «Підводна культурна спадщина», 
«Кірамет», «Південний регіональний центр археологічних 
досліджень», «Артефакт», «АРХЕ», «Кримський федеральний 
університет імені В. І. Вернадського» та «Історико-археологіч-
ний музей-заповідник «Неаполь Скіфський» тощо.

Крім того, комітет у цьому рішенні рекомендував Генераль-
ній прокуратурі України активізувати координацію дій пра-
воохоронних органів щодо належної кримінально-правової 
оцінки діянь підконтрольних державі-агресорові установ та 
організацій, які здійснюють незаконні археологічні розвідки, 
розкопки, вивозять культурні цінності України з Криму до РФ, 
перевести таку координацію з регіонального на загально-
державний рівень. На жаль, відповідні запропоновані заходи 
були проігноровані як правоохоронними органами, так і орга-
нами виконавчої влади, відповідні пропозиції до РНБО так і 
не надійшли. 

Наведене доводить вибірковість та фрагментарність санкційної 
політики України з питань захисту власної культурної спадщини 
на тимчасово окупованих територіях. Шляхи її удосконалення 
мають стати підґрунтям для окремих наукових досліджень.

3 http://kompkd.rada.gov.ua/documents/zasid/73823.html
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Микола ЯКОВИНА, 
голова Правління Інституту демократії імені Пилипа 

Орлика, президент Українського національного комітету 
ICOMOS (2007-2016)

На самому початку варто зазначити, що автор оцінює 
нинішню систему охорони культурної спадщини як свідчення 
глибокої інституційної кризи на важливому відтинку куль-
турної політики держави. 

П
опри те, що основні принципи охорони культурної 
спадщини зафіксовані 1996 р. у Конституції 
України: «Культурна спадщина охороняється 
законом» (ч. 4 ст. 54); «Держава забезпечує 
збереження історичних пам’яток та інших 
об’єктів, що становлять культурну цінність…» 

СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ ОХОРОНИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ
(ч. 5 ст. 54); «Кожен зобов’язаний не заподіяти шкоду природі, 
культурній спадщині, відшкодувати завдані ним збитки» (ст. 66). 
А ще у далекому 2000 р. ухвалено Закон України «Про охорону 
культурної спадщини», яким було передбачено створення 
спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини.

2002 р. створено відповідний урядовий орган – Держав-
ну службу охорони культурної спадщини (потім – Державна 
служба з питань національної культурної спадщини, далі у 
тексті – Держкультспадщини), діяльність якої скеровува-
лася Міністерством культури і мистецтв (потім Міністер-
ство культури і туризму, Міністерство культури), якій було 
передано, зокрема, частину повноважень у сфері збере-
ження архітектурної спадщини, що раніше належали до 
компетенції Мінрегіонбуду. Держкультспадщини до 2011 р. 

Генуезька фортеця у Судаку. Фото Вікторії БУКЕТ
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займалася питаннями архітектури, містобудування, архео-
логії, історії, підводної спадщини, історичними поховання-
ми, акціями увічнення жертв Голодомору тощо. До функцій 
Держкультспадщини серед іншого було віднесено ведення 
Державного реєстру пам'яток усіх видів. До повноважень 
Держкультспадщини входили затвердження реставрацій-
них завдань, погодження надання земельних ділянок для 
будівництва, видача дозволів на реставраційні роботи, за-
твердження зон охорони пам'яток архітектури, погодження 
проектної документації на реставрацію пам'яток архітекту-
ри і містобудування в межах усієї України, а також низка ін-
ших завдань. 

Однак упродовж цілого десятиріччя після ухвалення цього 
закону становлення системи управління не було заверше-
но відповідно до його положень. Фактично виконання норм 
закону блокувалося в урядових структурах. Про це красно-
мовно свідчить дискусія у 2008-2009 рр. між тодішніми ке-
рівниками двох міністерств щодо питання розмежування 
повноважень у сфері охорони культурної спадщини, що ста-
ло предметом обговорення на засіданні Комітету Верховної 
Ради України з питань культури і духовності 21 січня 2009 р.

Йшлося про питання розмежування повноважень у сфері 
охорони культурної спадщини між Міністерством культури 
і туризму (МКТ) та Міністерством регіонального розвитку 
і будівництва (Мінрегіонбуд) щодо охорони та збереження 
об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини. 

Позиція  МКТ, висловлена на цьому засіданні при розгляді повно-
важень, полягала у такому: 

по-перше, серед об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини 
існує багато об’єктів, які водночас є пам’ятками історії та археології; 

по-друге, повноваження Мінрегіонбуду та МКТ чітко роз-

межовані відповідно до компетенції і додаткової регламен-
тації не потребують, що чітко простежується на рівні зако-
нодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, які 
цілком обґрунтовано закріплюють за МКТ статус централь-
ного органу виконавчої влади у сфері охорони культурної 
спадщини, відповідального за реалізацію державної полі-
тики у цій сфері, а за Мінрегіонбудом – статус центрального 
органу виконавчої влади, на який покладено завдання тех-
нічного регулювання питань, пов’язаних із забезпеченням 
збереження об’єктів культурної спадщини. 

Позиція Мінрегіонбуду базувалася на відмежуванні пам’я-
ток історії та археології від пам’яток архітектури, містобуду-
вання та садово-паркового мистецтва і, відповідно, декон-
центрації структури управління різними видами пам’яток 
культурної спадщини.

Аргументи, що наводилися Мінрегіонбудом на користь по-
дальшого збереження децентралізації державного управ-
ління у сфері охорони культурної спадщини, були почасти 
покладені в основу наступних законодавчих змін, особливо 
в редакції Закону № 5461-VI від 16.10.2012 р. та низки інших 
актів, які призвели до сьогоднішнього невтішного стану 
системи охорони культурної спадщини та розбалансували 
нормативну базу. 

У цьому зв’язку варто порівняти систему спеціально упов-
новажених органів, передбачену первісною редакцією цих 
положень у Законі України «Про охорону культурної спад-
щини» та чинною версією:

Сьогодні не існує урядового органу (Держкультспадщини 
ліквідоване 2011 р.). Місцеві органи виконавчої влади не над-
то зацікавлені у створенні, своєю чергою, відповідних регі-
ональних органів охорони культурної спадщини, що дало би 

СТАТТЯ 3.  Державне управління у сфері 
охорони культурної спадщини.    

1. Державне управління у сфері охорони культурної 
спадщини покладається на Кабінет Міністрів України, 
спеціально уповноважені органи охорони культурної 
спадщини. 

До спеціально уповноважених органів охорони 
культурної спадщини (далі – органи охорони культур-
ної спадщини) належать: 

центральні органи виконавчої влади, що 
забезпечують формування та реалізують 
державну політику у сфері охорони культурної 
спадщини;  

орган виконавчої влади Автономної Респу-
бліки Крим; 

обласні, районні, Київська та Севастополь-
ська міські державні адміністрації;  

виконавчий орган сільської, селищної, місь-
кої ради. 

СТАТТЯ 3. Органи управління у сфері охоро-
ни культурної спадщини.

1. Державне управління у сфері охорони культурної 
спадщини покладається на Кабінет Міністрів України, 
спеціально уповноважені органи охорони культурної 
спадщини.

До спеціально уповноважених органів охорони 
культурної спадщини (далі – органи охорони культур-
ної спадщини) належать:

центральний орган виконавчої влади у сфе-
рі охорони культурної спадщини;

орган охорони культурної спадщини Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим;

органи охорони культурної спадщини об-
ласних, Київської та Севастопольської місь-
ких, районних державних адміністрацій;

органи охорони культурної спадщини міс-
цевого самоврядування.

Закон № 1805-III 
від 8 червня 2000 року

Редакція Закону № 5461-VI 
від 16 жовтня 2012 року
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змогу створити цілісну ефективну систему органів охорони 
культурної спадщини. 

Певна актуалізація культурної спадщини в системі держав-
ної політики, що проявилася з 2005 р., та поява відповідної 
політичної кон’юнктури серед підприємницьких кіл країни 
дала можливість реалізувати помітні пам’яткоохоронні заходи 
в останні кільканадцять років. Однак проявилися і негативні 
тенденції – непослідовна культурна політика призвела до не-
гативних наслідків, пов’язаних почасти із волюнтаристськи-
ми рішеннями у сфері реставрації та відновлення пам’яток, а 
також із недостатньою увагою до питань пристосування істо-
рико-культурних комплексів до сучасних культурних запитів 
суспільства та функціонування пам’яток в умовах ринкової 
економіки.

Втрата керованості у сфері після ліквідації урядового органу 
особливо проявилася в історії з розробкою, затвердженням 
та пізнішим відкликанням акта про історико-архітектурний 
опорний план міста Києва, що є невід’ємною частиною Гене-
рального плану столиці України. До речі, Міністерство культу-
ри про категоричне заперечення таких дій було повідомлене 
листом Національного комітету ІКОМОС. 

На такому тлі ніби й невинно виглядає цілком новий жанр 
ділового листування, винайдений у надрах апарату Мінкуль-
тури, — в Одесі, наприклад, прикрившись відповіддю з Мін-
культури про те, що «питання не входить до компетенції Мін-
культури», побудували висотну будівлю в межах історичного 
ареалу. 

Ще більш показовим прикладом організаційної неспро-
можності  центрального органу виконавчої влади у сфе-
рі охорони культурної спадщини є ситуація з формуванням 
Державного реєстру нерухомих пам’яток. Об’єкти  культурної  
спадщини  заносяться  до  Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України за рішенням Кабінету Міністрів України 
– щодо об’єктів національного значення або за рішенням 
відповідного центрального органу виконавчої влади у  сфе-
рі охорони культурної спадщини  – щодо об’єктів місцевого 
значення.

І тут очевидна інституційна катастрофа у зв’язку з відсут-
ністю реєстру чи бодай статистики втрат держави на анексо-
ваній території Кримського півострова чи в окремих окупо-
ваних районах Донецької та Луганської областей. 

Формування Державного реєстру нерухомих пам’яток май-
же не спостерігається – до Держреєстру станом на жовтень 
2017 р. занесено 9134 пам’ятки, із них – 907 пам’яток націо-

нального значення та 8226 пам’яток місцевого значення. 
Але показова динаміка, бо до березня 2010 р. у Державному 

реєстрі нерухомих пам’яток уже було 748 пам’яток національ-
ного значення.

З березня 2010 до 20 лютого 2014 р. за режиму Януковича 
до Державного реєстру додано 146 пам’яток національного 
значення.

Після Майдану вже за такий самий період – без малого за 4 
роки – аж 14 пам’яток національного значення! 2018 року до-
дано ще 8. І нещодавно 23.05.2019 р. – ще 50. Разом за 5 років 
— 72, що вдвічі менше, ніж за період прем’єрства Азарова. 

І аж 97 пам’яток місцевого значення, хоча тут процедура 
простіша – тільки наказ міністерства за умови подання відпо-
відної облдержадміністрації.

Згубною для справи стала втрата інституційної пам’яті — 
десять років тому в Міністерстві культури і туризму оперува-
ли даними Держкультспадщини (таблиця додається). Зараз 
із стін відомства подаються суперечливі дані. У Мінкультури 
відсутній необхідний кадровий потенціал, управлінський і 
практичний досвід, необхідні для належного фахового роз-
гляду відповідної документації, вирішення методичних пи-
тань, координації діяльності у сфері збереження культурної 
спадщини. 

І наостанок. Розвиток пам’яткоохоронної справи гальму-
ється також неврегульованістю питань статусу і галузі, і фа-
хівців – у відповідних державних класифікаторах нема і слі-
ду галузі «охорони культурної спадщини», відсутні відповідні 
категорії професій, як-от, архітектор-реставратор, що своєю 
чергою стримує розвиток системи підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів для наукової, проектної та 
виробничої діяльності у сфері охорони культурної спадщини. 
Але найгірше – деградує розвинута колись інфраструктура на-
уково-дослідних, проектних, реставраційних, реабілітаційних 
та інших організацій у цій сфері.

Очевидно, що проблеми постали не останніми роками чи 
місяцями. Причина кризових явищ криється у хибах дер-
жавної культурної політики, а відтак і в суперечливому, ана-
хронічному на сьогодні правовому регулюванні. Комплексно 
ці проблеми треба невідкладно розв’язувати в сукупності з 
питаннями регулювання музейної справи, контролю за пе-
реміщенням культурних цінностей через державний кордон 
України, тобто з усім масивом проблем законодавчого регу-
лювання культурної спадщини – як нерухомої, так і рухомої. 
Очевидно, що це є завданням для розробки. 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
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всьоговсього

Інформація про кількість пам’яток культурної спадщини України

регіони
археології

всього

історії
архітектури та 

містобудування садово-
паркового мистецтва

всього
з них 

національного 
значення

монументального 
мистецтва

разом

з них 
національного 

значення

АР Крим 
Вінницька обл.
Волинська обл.
Дніпропетровська обл.
Донецька обл.
Житомирська обл.
Закарпатська обл.
Запорізька обл.
Івано-Франківська обл.
Київська обл.
Кіровоградська обл.
Луганська обл.
Львівська обл.
Миколаївська обл.
Одеська обл.
Полтавська обл.
Рівненська обл.
Сумська обл.
Тернопільська обл.
Харківська обл.
Херсонська обл.
Хмельницька обл.
Черкаська обл.
Чернівецька обл.
Чернігівська обл.
м. Київ 
м. Севастополь

7227
1434
149
4168
1956
811
481
5980
1490
2968
2656
5014
886
2953
1654
1236
1088
687
426
4563
3401
105
2403
836
2316
72
246

21
14
16
13
11
12
11
8

10
18
15
12
14
25
14
10
20
17
6

14
31
12
16
18
31
20
9

3861
1798
1282
1456
1940
2276
1307
1654
869
2573
2462
1177
3822
1211
1548
2464
1761
1451
1673
2590
2259
2442
1818
586
2279
1326
1479

13
5
7

11
2
4
-
3
2
3
-
5
7
3
2
8
-
3
1

10
3
4
4
2
8

26
6

742
640
495
352
76
326
196
28
1446
208
389
339
3431
143
1612
203
352
515
1315
799
108
341
182
779
799
719
262

193
167
200
35
13
64
137
5
149
91
17
25
794
14
72
62
109
127
180
73
32
230
56
112
171
390
23

УСЬОГО

520
201
35
450
173
85
67
73
142
257
29
225
302
347
511
499
84
95
164
292
130
474
360
45
124
215
27

-
3
1
-
1
1
2
-
1
-
-
-
1
-
4
5
-
-
-
4
3
1
1
-
1

11
4

12350
4073
1961
6426
4145
3498
2051
7735
3947
6006
5536
6755
8441
4654
5325
4402
3285
2748
3578
8244
5898
3362
4763
2246
5518
2332
2014

227
189
224
59
27
81
150
16
162
112
32
42
816
42
92
85
129
147
187
101
69
247
77
132
211
447
42

57206 418 51364 142 16797 3541 5926 44 131293 4145
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національного 

значення

з них 
національного 

значення

з них 
національного 

значення
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Городище античного міста Мірмекій. м.Керч
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Андрій ІВАНЕЦЬ, 
кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник 
НДІ українознавства

Напад Росії на Україну у 2014 році мав з самого початку ознаки 
звичайної (конвенційної) війни – захоплення в Криму російськими 
військовими режимних цивільних об’єктів, у тому числі будинків 
органів влади і переправ, штурми українських військових ча-
стин, під час одного з яких у Сімферополі було вбито українсько-
го офіцера, морський бій на західному узбережжі Криму, тоді, на-
приклад, один з українських кораблів на Донузлаві використав 
сотні світлошумових гранат для захисту від нападників з ко-
раблів під андріївським прапором. Проте у масовій свідомості 
України і світу агресія Росії закріпилася як гібридна війна. Оз-
наки останньої, дійсно, теж були – величезна роль незбройних 
методів ведення війни порівняно із бойовими діями з допомогою 
конвенційних озброєнь, а також прагнення Росії приховати сам 
факт розв’язування агресії, показати себе якоюсь третьою 
стороною у нібито «внутрішньоукраїнському» конфлікті. 
Кремль активно системно здійснював і здійснює проти України 
масштабні інформаційні, економічні та геокультурні атаки.  

ВИКОРИСТАННЯ РОСІЄЮ УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У ВІЙНІ ПРОТИ 

УКРАЇНИ: КРИМСЬКИЙ КЕЙС

Причому економічні наслідки російської агресії для 
України є великими і болючими. Лише один штрих 
проблеми – через захоплення Криму українська 
сторона втратила доступ до більшої частини сво-
го шельфу, де вона вела видобуток вуглеводнів і 
де невдовзі мала запрацювати за українською 

ліцензією велика транснаціональна компанія, натомість держа-
ва-агресор за п’ять років окупації півдня України викачала вже 
орієнтовно 10 мільярдів кубометрів газу з українських морських 
родовищ з допомогою захоплених росіянами українських бурових 
вишок вартістю 800 мільйонів доларів. Не так просто обрахувати 
наслідки геокультурної війни Росії проти України, проте її вплив 
може мати ще більш негативні наслідки у майбутньому. Оскільки 
тут питання не у збитках, втратах і жертвах українського народу, а 
у спробах поставити під питання саме його існування.

Росія за період свого порядкування на тимчасово окупо-
ваній території АР Крим і Севастополя встигла завдати вели-
кої шкоди матеріальній культурній спадщині України – відомі 
численні факти грабування і знищення пам’яток, руйнівні за 
наслідками «реставрації» знакових об’єктів (Ханський палац 
у Бахчисараї, сходи на гору Мітридат у Керчі), незаконні пе-
реміщення об’єктів музейного фонду України в Росію й у треті 
держави. Проте звертають на себе увагу системні намагання 

Ф
от

о 
з 

ві
дк

ри
ти

х 
дж

ер
ел



ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ | №4-6 | 201924

«древній Херсонес, де прийняв хрещення святий князь Воло-
димир». Виходить, що Крим потрібно було відірвати від дер-
жави із столицею в Києві, тому що великий київський князь 
понад тисячу років тому хрестився в Херсонесі, а після того 
ще й охрестив киян? Чи може це когось переконати при здо-
ровому глузді? 

Попри всю очевидну двозначність ситуації із Херсонесом, 
Кремль перетворив це питання на один із наріжних каменів 
ідеології «кримнашизму». Сакралізація Херсонесу Кремлем 
мала вивести з-під стріл критики його протиправні дії. Про-
те невдовзі вона ледь не поставила під сумнів міжнародно 
визнаний статус цього античного і середньовічного міста, 
яке проіснувало понад 1800 років і було значним політичним, 
економічним та культурним центром Північного Причорно-
мор’я. Річ у тім, що Україна внесла у 2013 р. Національний 
заповідник «Херсонес Таврійський» до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Археологи вивчають це древнє місто та 
його сільськогосподарську округу, яка має унікальний для 
античних полісів рівень збереженості, з 1827 року. Ще у 1892 
р. у Херсонесі було створено музей, який за часів УРСР став 
історико-археологічним музеєм-заповідником, а у незалеж-
ній Україні отримав статус Національного заповідника. Одразу 
після захоплення Криму український музейний заклад було 
незаконно перереєстровано окупаційною адміністрацією. 

У липні 2015 р. в цей нелегітимний російський музей у рамках 
«зміцнення скрєп» російський «губернатор» Севастополя С. 
Меняйло призначив директором благочинного Севастополь-
ського округу УПЦ Московського патріархату протоієрея Сер-
гія Халюту. Він не мав належних професійних якостей і освіт-
нього рівня (закінчив медичне училище і конфесійні освітні 
заклади), проте міг реалізовувати затребуваний російською 
владою напрям сакралізації знакового історичного місця. С. 
Меняйло підкреслював при призначенні клірика керівником 
науково-просвітницького закладу, що Херсонес має бути не 
тільки туристичним, а й центром поклоніння та паломництва. 
Можливо, протест колективу національного заповідника не 
дав би результату, але приєднання до нього російських вчених 
і музейників змусило російську владу увімкнути «задній хід». 

Директор Ермітажу і глава Спілки музеїв Росії М. Піотровсь-
кий підкреслював, що перетворення Херсонесу із науко-
во-просвітницького центру в релігійний є неприпустимим, а 
призначення клірика директором заповідника може призве-
сти до виключення цього цінного об’єкта зі Списку всесвітньої 

використати символічний капітал кримських пам’яток для 
виправдання або приховування агресії проти України. Оку-
пація і спроба анексії частини території суверенної держа-
ви до початку Росією війни у 2014 р. була першою в Європі 
з часів Другої світової війни. Такі дії держави-агресора стали 
брутальним порушенням міжнародного права і правопоряд-
ку, який створювався для запобігання війнам з середини ХХ 
століття, двосторонніх українсько-російських договорів і зо-
бов’язань, які брала на себе Росія за багатосторонніми угода-
ми. Відсутність правових підстав для захоплення українських 
Криму і Севастополя й агресії проти України загалом призвела 
до спроб Кремля замаскувати свої дії квазіісторичними аргу-
ментами. Це дуже суттєва причина. Проте геокультурна війна 
Росії проти України має глибші корені.

Для Кремля та загалом табору російських реваншистів краї-
на із центром у Києві є не просто важливим плацдармом для 
подальшої експансії, джерелом людських, фінансових і ма-
теріальних ресурсів. Свідомість носіїв російської імперської 
матриці сприймає українське питання як порогове, оскіль-
ки саме існування України змушує задаватись питанням про 
російську ідентичність, адже ядром Київської Русі були саме 
сучасні українські землі. Отже, Україна закономірно відчуває 
свою спадкоємність щодо києворуської спадщини. Та країна, 
яку ми сьогодні називаємо Росією, остаточно сформувалась 
як окрема цілісність у міжріччі Оки і Волги у золотоординський 
період. Втім, її владний та інтелектуальний істеблішмент хоче 
представити свою країну не просто причетною до спадщини 
Київської Русі і Новгородщини, де до захоплення Москвою 
формувався четвертий східнослов’янський етнос, а головним 
або навіть єдиним спадкоємцем. Традиційна відповідь росій-
ських імперців на «український виклик» була спрямована на 
знищення або хоча б позбавлення суб’єктності української 
ідентичності. Відповідно, є підстави сприймати постійне по-
вторення у різних варіаціях очільником Кремля тези про те, 
що «росіяни та українці – один народ», не як безневинну за-
бавку у плюралізм думок, а як ледь закамуфльоване  програм-
не заперечення українських культури, мови і державності. 

Держава-агресор намагається систематично використо-
вувати культурну спадщину незаконно окупованого Криму 
як символічний капітал у війні проти України. В обсязі од-
нієї статті неможливо предметно обговорити весь кримський 
кейс, тому ми зупинимося на чи не найбільш показових ви-
падках інструментально політизованого використання теми 
Херсонесу і проголошення окупованого українського міста 
Керчі – «найдревнішим містом Росії».

ХЕРСОНЕС: КИЇВ МАЄ ВІДМОВИТИСЯ ВІД КРИМУ, 
ТОМУ ЩО ТАМ ХРЕСТИВСЯ КИЇВСЬКИЙ КНЯЗЬ?

Очевидна незаконність дій Росії під час захоплення українсь-
кого Криму потребувала до псевдоправових «фігових листків» 
(«референдумів» під дулом автомата, ухвалення російських 
законів щодо анексії території іншої держави) додаткових ви-
правдань. І 18 березня 2014 р. у своїй «кримсько-судетській» 
промові президент РФ висунув квазіісторичні обґрунтування 
для захоплення двох південних регіонів України. Ця промо-
ва взагалі містить низку нісенітниць: наприклад, твердження 
«росіяни – найбільший розділений народ». Чи в Кремлі вва-
жають ханьців чисельно меншими за росіян? Чи не чули про 
проблему Тайваня? Щодо квазіісторичних аргументів потре-
би поділу України чи не найбільш абсурдною була згадка про 

Херсонес Таврійський. Фото Анатолія КОВАЛЬСЬКОГО
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спадщини ЮНЕСКО і втрати пам’ятки. Побіжно зауважимо, що 
автор цієї правильної заяви теж не надто шанує право у сфері 
захисту культурної спадщини, оскільки без дозволу українсь-
кої сторони відновив після окупації Криму розкопки у Херсо-
несі. Щоправда, його прізвище поки не потрапило у санкцій-
ний список України археологів, які протиправно працюють на 
тимчасово окупованій території. 

У 2015 р. замість Халюти директором було призначено на-
уковця, але майже одночасно Кремль протиправно оголосив 
про внесення цього об’єкта української культурної спадщини 
до переліку «особливо цінних об’єктів культурної спадщини 
народів Росії». На практиці це призвело до виведення цінної 
пам’ятки із відання нелегітимної адміністрації Севастополя 
у пряме підпорядкування Москви. Втім, вектор до політизо-
ваної «сакралізації» Херсонесу та використання його для 
політичних маніпуляцій було збережено. Як продовжилося і 
руйнування пам’яток хори Херсонесу, і спроби РПЦ забрати 
приміщення заповідника, які колись належали монастирю, а 
сучасного директора нелегітимного музейного закладу вва-
жають ставлеником наближеного до Путіна ієрарха РПЦ… До 
речі, ще у 2016 р. постійний представник РФ при ЮНЕСКО Е. 
Мітрофанова публічно визнавала, що музей-заповідник «Хер-
сонес Таврійський» не перебуває під відповідальністю Росії.   

В. Путін з моменту захоплення Криму як мінімум раз на рік 
відвідує цю пам’ятку, а МЗС України невтомно йому нагадує, 
що тим самим він порушує законодавство. Зазвичай очіль-
ник Кремля робить це в серпні під час оперного фестивалю 
в античному театрі. Не забуває заходити й у Володимирський 
собор, який було відновлено у 2004 р. коштами Київської місь-
кої державної адміністрації. Звісно, такі візити мають політи-
ко-пропагандистський характер. У 2017 р. В. Путін зробив за-
яву, яка модифікувала неоімперський міф Херсонесу. Тоді він 
сказав: «Тут необхідно створити руську («русскую»), російську 
Мекку. Річ не у тому, що князь Володимир тут хрестився, а у 
тому, що після цього тут почалося зміцнення централізова-
ної російської держави (в оригіналі – «российского государ-
ства»)». Твердження відверто фантастичне. Адже централізо-
вана московська, у майбутньому – російська держава виникла 
під впливом традицій Золотої Орди на кілька сторіч пізніше 
хрещення київського князя. Проте В. Путін має рацію, коли 
говорить по «унікальне» для російської держави значення 
Херсонесу, адже для багатьох він став символом повернення в 
Європі до практик Третього рейху у міждержавних відносинах. 
Цікаво, що один із російських пропагандистів навесні 2014 р. 
називав В. Путіна «хорошим Гітлером до 1939 року». Згадана 
заява президента РФ цікава тим, що вона перенесла акценти 
у неоміфологічному сприйнятті Херсонесу із православ’я на 
державність. 

Якщо у 2014 р. при згадці цього зниклого міста президент 
РФ говорив про закладання хрещенням 988 року спільно-
го цивілізаційного фундаменту Росії, України і Білорусі, то 
тепер він наголошує на значенні Херсонесу для створення  
«централізованої російської держави». Бачимо тут приклад 
чергової спроби символічно «приватизувати» пам’ять про 
Херсонес. Це нагадує цинічні заяви В. Путіна перед нападом 
на Україну, що Росія і сама б виграла Велику Вітчизняну вій-
ну. Тоді очільник Кремля ніби символічно «виштовхував» із 
пам’яті про перемогу над нацизмом інші народи СРСР, пу-
блічно демонстрував зневагу до колосальних жертв, яких 
вони зазнали. Наприклад, Україна під час Другої світової 
війни втратила понад 8 мільйонів осіб.     

Використовує путінський режим херсонеську тему і для не-
прямого визнання анексії Криму. Найпростіший метод – це 
відвідування на запрошення російської сторони іноземними 
чиновниками або діячами культури заповідника, низки кон-
цертів і фестивалів, які відбуваються на його території, із по-
рушенням українського законодавства про перетин кордону. 
Проте у 2019 р. використання херсонеської теми вийшло на 
принципово новий рівень. На початку літа російський блогер 
А. Шипілов повідомив, що Росія з допомогою своїх спецслужб 
проводить операцію з використання Кіпру для спроб отримати 
хоча б непряме визнання ЄС російського статусу Криму і на-
віть навів низку документів щодо цього. З цих матеріалів ви-
ходило, що таке собі Дворянське зібрання Криму в особі його 
предводителя (керівника) А. Ушакова, нелегітимна російська 
установа «історико-археологічний музей-заповідник «Херсо-
нес Таврійський» за підтримки «віце-прем’єра уряду Криму», 
екс-посла РФ у Республіці Кіпр Мурадова та діючого посла 
РФ на Кіпрі Осадчого, структур РПЦ розгорнули багатоходо-
ву політико-культурну активність на середземноморському 
острові з метою визнання хоча б де-факто законності анексії 
українського півострова. Задум, імовірно, полягає у тому, що, 
оскільки неможливо напряму встановлювати контакти між не-
легітимними окупаційними структурами в Криму і державни-
ми органами країн ЄС, то для обробки європейських держав 
використати контрольовані або навіть створені російськими 
спецслужбами структури громадянського суспільства. 

Одну з ключових ролей у спробах використати Херсонес для 
визнання анексії Криму в Європі відіграє москвич, почесний 
президент групи компаній «Експертно-аналітична служба 
Співдружність» А. Ушаков. А. Шипілов кваліфікував його як 
«бійця невидимого фронту», перед яким ледь не у фрунт ви-
тягуються представники російської адміністрації Криму. Вже 
у 2014 р. москвич починає активно працювати на окупованих 
територіях півдня України, стає членом робочої групи ТПП РФ 
щодо розвитку зв’язків з Кримом. У 2015 р. він очолює Дво-
рянське зібрання Криму, а влітку 2016 р. – щойно створений у 
Сімферополі Фонд культурно-просвітницьких програм «Куль-
турна спадщина Криму». «Благодійна» організація відверто 
декларує свої політичні наміри: «На кошти фонду у 2016-2019 
роках було здійснено низку міжнародно значущих заходів, що 
сприяють зміцненню позитивного образу Криму та об’єктивній 
інформації про законність та історичну обґрунтованість його 
повернення у склад Росії». Вже восени 2016 р. цей фонд про-
водить нараду із керівництвом російського заповідника «Хер-
сонес Таврійський» щодо широкомасштабного співробітни-
цтва. Тоді структура на чолі з Ушаковим задекларувала намір 
допомагати музейній установі у великому колі питань, почи-
наючи від розробки логотипу і концепції оновлення експозиції 
до оформлення документів у БТІ. У 2018 р. фонд домовився з 
Кіпрською православною церквою про проведення в 2019 р. у 
Республіці Кіпр виставок про святі місця Криму і направлення 
кіпрських туристів на паломницькі маршрути Кримом. 

Ушаков також стає представником «Союзу нащадків Росій-
ського дворянського зібрання – Дворянського зібрання Росії» 
на Кіпрі і пробує у 2019 р. від імені цієї організації створити 
у Республіці Кіпр так званий Культурний центр «Кримський 
дім в ЄС». Проте невдовзі організацію перейменували у «Клуб 
друзів Херсонесу Таврійського». Де-факто вона, як визнають 
самі її члени, діє при Російському посольстві у Республіці Кіпр, 
але формально є громадською структурою.  

У червні 2019 р. у другому за розміром місті Кіпру Лімасолі та у 
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столичній Нікосії під егідою цього «клубу», нелегітимного росій-
ського «заповідника «Херсонес Таврійський», РПЦ відбулася 
виставка «Святині Херсонесу». Благословив її проведення ми-
трополит Сімферопольський і Кримський УПЦ МП Лазар. Уко-
тре російська влада для досягнення своїх геополітичних цілей 
цинічно використала церкву та здійснила без дозволу України 
переміщення предметів музейного фонду України за кордони 
тимчасово окупованої території. Шкода, що клірики УПЦ МП/
РПЦ вчергове дали себе втягнути у ці брудні політичні ігри.    

  Посол України на Кіпрі Б. Гуменюк щодо відкриття так зва-
ного «Клубу друзів Херсонесу» – «представництва Російського 
Криму» в Європі» – офіційно заявив, що «ми є свідками того, 
як Росія знову використовує тактику «троянського коня» з 
метою ввести в оману громадськість та уникнути відповідаль-
ності за військові злочини проти України». Цей конкретний 
випадок посол розцінив як чергову спробу узаконити анексію 
Криму Російською Федерацією в ЄС, яка схожа на добре спла-
новану, спеціальну операцію Москви із обходу законодавства 
ЄС і досягнення своїх імперських цілей. У зв’язку з цим Б. Гу-
менюк поставив риторичне запитання: «Я би хотів дізнатися, 
що б сказали греки-кіпріоти, якби якась турецька неурядова 
організація за кордоном знаходила якісь «історичні зв’язки 
і культурні цінності» між так званою Турецькою Республікою 
Північного Кіпру і Туреччиною?». 

ЯК МІСТО УКРАЇНИ ПРОГОЛОСИЛИ 
НАЙДРЕВНІШИМ У РОСІЇ

Ще одна спроба «приватизувати» Росією символічний ка-
пітал міста на тимчасово окупованій території Криму пов’я-
зана з Керчю. Якщо випадок Херсонесу – це, скоріш за все, 
спроба Москви використати м’яку силу у війні проти України і 
Заходу, то ігри навколо найсхіднішого кримського міста могла 
розпочати безпосередньо російська адміністрація окуповано-
го Криму, звісно, у межах заданих Кремлем завдань і правил. 
Річ у тому, що в 2015 р. розпочалися офіційні урочистості на 
честь двотисячолітнього ювілею офіційно визнаного найдрев-
нішим у РФ міста Дербента у Дагестані. Майже одночасно по-
чалося публічне мусування теми Керчі як «найдавнішого міста 
Росії». 

За свою 26-вікову історію воно мало різні назви – Пантіка-
пей, Боспор, Карша, Корчев, Черкіо, Воспоро, Керч. Грець-
кий поліс Пантікапей було засновано на кримському березі 
Керченської (тоді Кіммерійської) протоки, за останніми да-
ними російських археологів, у проміжку між 610 і 590 рока-
ми до н.е. Побіжно зазначимо, що уточнену інформацію про 
заснування міста російські науковці отримали після анексії 
Криму без належного оформлення документів на розкопки 
в українських органах влади. Втім, задовго до 2014 р. Керч 
називали найдавнішим містом України, оскільки датою його 
заснування вважалося VI ст. до н.е. У V ст. до н.е. Пантіка-
пей став столицею Боспорського царства, яке об’єднувало 
береги східного Криму і Тамані. На межі ер воно було части-
ною Понтійського царства, Римської імперії, пізніше його 
захопили готи, руйнували гуни. Далі місто входило до скла-
ду Візантії, Хазарії, Тмутараканського князівства, Золотої 
Орди, Генуезької республіки, Османської імперії, Російської 
імперії, РРФСР, СРСР, УРСР і вже незалежної України. По-
при злети і падіння, періоди руйнувань і спустошень, життя 
в місті пульсувало постійно понад 2,5 тис. років. 

Проте жителі Дербента можуть спати спокійно – Керч не є 

конкурентом їхньому місту. Річ навіть не в тому, що археологи 
у 1970-1990 рр. знаходили докази існування на території цього 
кавказького міста значного поселення ще у першій половині 
І тис. до н.е. і, відповідно, не можна виключати його дещо по-
важніший, ніж у Керчі, вік. Питання датування часу заснуван-
ня Дербента ще дебатується у науці. Проблема в тому, що Керч 
не перебуває у міжнародно визнаних кордонах Росії, є з точки 
зору права українським містом, а відтак не може розглядатися 
на офіційному рівні як найстаріше в будь-якій іншій державі, 
окрім України.

Мотиви представників російської адміністрації окупованих 
територій, які почали кампанію за визнання східнокримсько-
го міста «найстарішим у Росії», досить очевидні. Це – спроба 
набрати ваги серед регіонального істеблішменту РФ, підви-
щити свою значущість в очах Кремля і, звісно, спосіб залучи-
ти більше туристів та отримати додаткові кошти із федераль-
ного бюджету. Адже не секрет, що відзначення ювілеїв – це 
вікно можливостей для залучення державних субвенцій. Це 
також і піар для міста, причому, що дуже важливо у путінській 
Росії, ідеологічно вивірений піар. Дагестанці сподівались під 
ювілей Дербента отримати десятки мільярдів рублів. По факту 
вийшло суттєво менше, втім, і ці гроші влада Дагестану наси-
лу освоїла. 

Ідеологізована веремія навколо Керчі розпочалася після 
віднайдення у 2015 р. Боспорською експедицією під керівни-
цтвом археолога, завідувача відділу Державного музею історії 
образотворчих мистецтв ім. О. Пушкіна (Москва) В. Толстіко-
ва на вершині гори Мітридат у найдревнішому шарі Пантіка-
пея будівлі та інших артефактів кінця VII ст. до н.е. Важливу 
знахідку з окупованої території України російська ідеологіч-
на машина тут же охрестила «найдавнішою будівлею в усій 
Росії». У січні 2016 р. на засіданні «уряду Республіки Крим» 
«віце-прем’єр» Л. Опанасюк оголосила, що експедиція Тол-
стікова, яка вже 40 років працює на Пантікапеї, зробила від-
криття, котрі дають підстави стверджувати, що «Керч – най-
давніше місто Російської Федерації». У червні 2016 р. «глава 
уряду Республіки Крим» С. Аксьонов доручив «Міністерству 
культури Республіки Крим» і Східнокримському музею-за-
повіднику почати збір інформації для того, щоб це довести 
офіційно. 

У серпні 2016 р. В. Толстіков зробив доповідь на міжна-
родній конференції «Археологія та історія Боспору» про 
знахідки, які дозволяють визначити вік Керчі орієнтовно в 
2650 років. На виконання доручення Аксьонова наприкін-
ці 2016 р. директор Східнокримського історико-культур-
ного музею-заповідника Т. Умріхіна підготувала докумен-
ти у Президію РАН і урядові структури РФ для офіційного 
визнання дати заснування Керчі у проміжку 610-590 рр. до 
н.е. До них додавалися відповідні довідки за підписом ди-
ректора Музею історії образотворчого мистецтва ім. О. С. 
Пушкіна М. Лошак і В. Толстікова, завідувача відділу польо-
вих досліджень Інституту археології РАН А. Масленнікова. 
Від російських вчених не відставали і їхні кримські коле-
ги – офіційний протокол про вік Керчі підготували історики 
«Кримського федерального університету ім. В. Вернадсь-
кого» на чолі із завідувачем кафедри історії давнього світу 
і середніх віків, археологом О. Герценом. У червні 2017 р. 
російські ЗМІ активно тиражували заяву Умріхіної про те, 
що після доповіді В. Толстікова вчена рада Інституту архе-
ології РАН визнала, що обґрунтовано можна говорити про 
рубіж VII-VI століть до н.е. як про дату заснування Пантіка-
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пея  в ході Мілетської колонізації, а отже, «в Росії не існує 
більш давнього міста, ніж Керч».   

 Проте бюрократична машина Росії працює повільно. 
Якщо та ж Т. Умріхіна ще у 2016 р. пропонувала керівни-
цтву Росії офіційно відзначити 2600-річчя Керчі через два 
роки, то на початку того самого 2018 р. вона  говорила, що 
процес офіційного визнання нового статусу міста є склад-
ним і потрібно проробити велику «паперову» роботу. А ось 
ідеологічна машина Росії працює набагато оперативніше. 
У Східнокримському історико-культурному музеї-заповід-
нику було відкрито експозицію «Керч – найдавніше місто 
Росії». Влітку-восени 2018 р. однойменна виставка працю-
вала в Єкатеринбурзі, вже звично на ній в порушення пра-
ва і просто цивілізованих норм поводження з культурни-
ми цінностями експонувалися предмети музейного фонду 
України.  

А поки тривали ці ідеологічні ігри, одразу після анексії 
Криму почалися проблеми у знакових пам’яток Керчі – ві-
зитівок міста. Першим почав руйнуватися знаменитий 
витвір Торрічеллі і Дігбі – Мітридатові сходи, які ведуть 
від центральної площі міста до верхівки гори Мітридат. У 
2016 р. під час візиту до Керчі Путіна кримське керівництво 

обіцяло йому, що необхідні роботи будуть проведені опера-
тивно, але де-факто ситуація стала лише гірше після заби-
вання величезної кількості паль «реставраторами» прямо у 
культурний шар гори Мітридат. У 2018 р. почав руйнувати-
ся обеліск Слави – перший пам’ятник Великій Вітчизняній 
війні (1944 р.). На початку 2019 р., за однією з версій, були 
демонтовані і тимчасово вивезені, а за іншою – впали ко-
лони портика Пританея на Мітридаті. Чи не варто вже на-
ступного року чекати проблем із найстарішою діючою ві-
зантійською церквою в Україні – храмом Іоанна Предтечі, 
що розташований у центрі Керчі? 

Це не відомо, а от у тому, що Росія і надалі активно ви-
користовуватиме культурні ресурси окупованих українсь-
ких територій у війні проти України, сумнівів немає. При-
чому без огляду на здоровий глузд і право. Війна триває, 
й ідеологічна машина Кремля розкручує маховик воєнної 
пропаганди, незважаючи на всі зміни на владному Олімпі 
України. Українська держава та українське громадянське 
суспільство, як і весь цивілізований світ, мають бути гото-
вими до тривалої боротьби за відновлення дії міжнародно-
го права у Східній Європі…    
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Залишки стародавнього міста Пантікапей на горі Мітридат - Керч, Крим
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СВЯТОТАТСТВО І ВАНДАЛІЗМ ПРОТИ ДОМУ 
ГОСПОДНЬОГО…

Євгенія БОРИСЕНКО

Боротьба радянської влади з церквою почалася ще сто років 
тому, у 1918 році. Щоправда, здебільшого в той час конфіско-
вували церковне майно, закривали культові споруди, масових 
же руйнувань храмів майже не спостерігалось, це почало від-
буватися трохи пізніше. Однак «славні» більшовицькі нащад-
ки добре вивчили уроки, і в своїх діях і вчинках пішли набагато 
вперед від своїх «вчителів». Яскравим прикладом цього є ситу-
ація навколо Кафедрального собору святих рівноапостольних 
Володимира та Ольги в Сімферополі, що є фактично єдиним 
храмом Православної церкви України на півострові.

Я
к відомо, 18 червня 2019 року у приміщеннях 
Кафедрального собору святих Володимира 
і Ольги Кримської єпархії ПЦУ так зване 
Міністерство майна Криму почало проводити 
будівельні роботи. Не попередивши єпархію, 
будівельники розібрали дах храму. Після 

цього в Сімферополі кілька разів пройшли проливні дощі, в 
результаті чого будівлю храму було затоплено. 

28 червня так званий Арбітражний суд Республіки Крим зобов’я-
зав Кримську єпархію ПЦУ передати «міністерству майнових і зе-
мельних відносин Криму» будівлю єдиного в Сімферополі храму.

І от 24 липня майно Кафедрального собору, за словами ар-
хієпископа Кримського і Сімферопольського ПЦУ Климента, 
було «розграбовано і поламано». «Ситуація дуже критична. 
Все відбувалося, коли мене не було у Криму. Згідно з рішен-
ням суду, в 2017 році було вилучено 110 квадратних метрів 
площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під 
замком. Але разом з тим було описано і зберігалося церковне 
майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові при-
бори. Зараз це все розграбоване і поламано. Частину речей 
я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші речі, я не 

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України КЛИМЕНТ під час круглого столу 
«Пам’ятки Криму – сучасний стан культурної спадщини України», 29 травня 2019 р. Фото В’ячеслава ЮРЧЕНКА

Погром у церкві
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знаю», – повідомив владика Климент у коментарі для проекту 
«КримРеалії». «Вони почали погром саме тоді, коли я був на 
конференції з релігійної свободи. Це Росія так показує всьому 
світу, що для неї (означає) світове товариство і релігійна сво-
бода», — констатував архієпископ.

Звісно, ця кричуща подія через свою цинічність та нахаб-
ність збурила українське суспільство і викликала відповідну 

реакцію у державних та релігійних колах.
«Такий розвиток подій стосовно релігійної громади Україн-

ської православної церкви (ПЦУ) є абсолютно прогнозованим, 
оскільки систематичний тиск та переслідування триває з пер-
ших днів окупації Кримського півострова РФ, – зазначило у 
своїй заяві з приводу погрому в церкві Міністерство з питань 
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 

Архієпископ КЛИМЕНТ біля заблокованого російськими силовиками Кафедрального собору святих рівноапостольних князів 
Володимира та Ольги УПЦ КП у Сімферополі, 31 серпня 2017 р.

Усередині Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Кримської єпархії ПЦУ
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осіб України. – Адже з перших днів окупації Церква виступала 
з різкими заявами з приводу російської агресії, крім того, це 
єдина релігійна організація, яка відмовилась пройти перере-
єстрацію, як того вимагало законодавство країни-агресора. 
Без перебільшення можна сказати, що ПЦУ в Криму є на сьо-
годні одним із символів ненасильницького спротиву незакон-
ній спробі анексії півострова РФ.

Нагадаємо, до 2014 року в Кримській єпархії УПЦ КП було 
46 приходів, 3 православних братства, 1 місія та 1 чоловічий 
монастир. За 5 років існування в окупації Церква залишилась 
з 9-ма парафіями та 4-ма священнослужителями.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України засуджує незаконні 
дії Російської Федерації на території тимчасово окупованого 
Криму, що пов’язані з незаконним відбиранням майна у релі-
гійної громади, позбавлення можливості віруючих та свяще-
ників Української православної церкви (ПЦУ) здійснювати бо-
гослужіння та релігійні обряди. Такі дії Російської Федерації є 
прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права 
та міжнародного права у сфері прав людини. МТОТ наголошує, 
що уся відповідальність за скоєне, згідно з міжнародним пра-
вом, лежить на Російській Федерації».

Митрополит Київський і всієї України ПЦУ Епіфаній так само 
дуже гостро відреагував на нищення храму.

«Російська окупаційна влада в Криму продовжує наступ на 
свободу віросповідання. Протягом останніх п’яти років пред-
ставники Росії шляхом тиску, залякування, беззаконних рі-
шень влади систематично нищать українські православні гро-
мади в окупованій Автономній Республіці Крим. З особливою 
підступністю окупаційна влада бореться проти центру Крим-
ської єпархії Православної церкви України – кафедрального 
храму святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі.

Висловлюю своє глибоке обурення цим черговим фактом на-
сильства російської окупаційної влади проти нашої релігійної 
громади в Криму! Нагадую тим, хто безпосередньо причетний 
до насильницьких дій проти храму: ви чините не лише злочин 
за людським законом, але і вандалізм проти дому Господнього 
та святотатство, які є важкими гріхами перед Богом. Особли-
во цинічним є вчинення таких злочинів перед престольним 
святом кафедрального собору та днем Хрещення Київської 
Руси-України, події якого, як відомо, історично пов’язані з 
землею Криму…» – зазначив у своїй заяві предстоятель ПЦУ.

А 27 липня 2019 року відбулося чергове засідання Священ-
ного Синоду Української православної церкви (Православної 
церкви України) під головуванням Блаженнійшого Митропо-
лита Київського і всієї України Епіфанія. На засіданні одним із 
перших Священний Синод ухвалив таке рішення щодо ситуа-
ції в Криму:

«1. Висловити рішучий протест та глибоке обурення трива-
ючим насильством російської окупаційної влади проти Пра-
вославної церкви України в Автономній Республіці Крим та 
м. Севастополі, що протягом останнього часу виявилося у 
цілеспрямованому пошкодженні й розграбуванні будівлі та 
майна Кафедрального собору святих рівноапостольних князів 
Володимира і Ольги та Управління Кримської єпархії Україн-
ської православної церкви (Православної церкви України) у м. 
Сімферополі, у створенні перешкод для доступу духовенства 
і вірних до храму та єпархіального управління. Православна 
Церква України вкотре вимагає від Російської Федерації при-
пинити свідоме порушення в окупованій АР Крим та м. Севас-
тополі одного з основоположних прав людини – права на сво-
боду совісті та віросповідання.

Нагадати особам, безпосередньо причетним до насильниць-
ких дій проти кафедрального храму Кримської єпархії УПЦ 

Так званий ремонт у Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі
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(ПЦУ), зокрема діячам російських «судів», «судовиконавцям», 
а також співробітникам окупаційного «міністерства майна», 
що їхні дії є не лише злочином за людським законом, але тяж-
ким гріхом святотатства і плюндруванням освяченого дому Бо-
жого.

Закликати українську та міжнародну спільноту вимагати 
від Росії припинити порушення прав української православ-
ної громади Криму, а винних – притягати до відповідальності, 
включно з посиленням міжнародних санкцій проти Російської 
Федерації та проти конкретних посадових осіб «суду», «судо-
виконавців», «міністерства майна» та інших, безпосередньо 
причетних до порушення права на свободу совісті та віроспо-
відання у окупованій Автономній Республіці Крим».

Не забарилася реакція і від Постійного Представника Пре-
зидента України в АРК Антона Кориневича, який звернувся до 
Прокуратури АРК з приводу знищення окупаційною владою у 
Сімферополі Кафедрального собору святих рівноапостольних 
Володимира та Ольги Православної церкви України. Про це 
повідомляється на сторінці представництва у Facebook.

«У Представництві Президента в АРК наголошують, що зазна-
чені факти свідчать про кричуще порушення державою-окупан-
том норм міжнародного гуманітарного права, основоположних 
прав та свобод людини, а саме права на вільне віросповідан-
ня, можливе порушення ст. 56 Положення про закони і звичаї 

війни на суходолі, що є додатком до IV Конвенції про закони 
і звичаї війни на суходолі». У зв’язку з цим, наголошується 
в заяві, «Представництво звернулось до Прокуратури Авто-
номної Республіки Крим з проханням надати правову оцінку 
вищевикладеним фактам та належним чином відреагувати на 
дії окупаційної влади».

Проте, попри реакцію з боку України, наступ на українську 
церкву в Криму триває: на початку серпня стало відомо, що 
Кримській єпархії Православної церкви України окупаційна 
влада півострова повторно відмовила в реєстрації україн-
ської православної парафії. Владика Климент з цього приво-
ду в коментарі нашій газеті зазначив: «У реєстрації приходу 
православної української церкви в Криму за російським за-
конодавством мені двічі відмовлено. І постає запитання до 
Путіна і всієї російської влади, які постійно вимагали здійс-
нити реєстрацію за російським законодавством. Для того, 
щоб зберегти українську церкву, релігійна громада прийняла 
рішення здійснити такий крок і всі документи були подані. 
Тепер очевидно, що це була маніпуляція і брехня. Зараз ми 
можемо зазначити те, що Сергій Аксьонов не дотримав свого 
слова. Адже саме він під час нашої зустрічі надавав гарантії 
для здійснення діяльності нашої церкви у подальшому її існу-
ванні вже за російським законодавством за умови, що я по-
дам документи на реєстрацію за російським законодавством. 

Освячення дзвонів у Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги Кримської єпархії ПЦУ в серпні 2016 р.
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Насправді, за цією постійною брехнею щодо нашої церкви 
ховається справжнє обличчя цієї влади та їхня мета – повне 
знищення нашої віри, нашої української православної церкви 
в Криму, знищення українського етносу на півострові…». 

Ситуація, що склалася в Криму після анексії, багато в чому 
нагадує нам події сторічної давнини, і не лише стосовно ни-
щення церков. Так звана «націоналізація», яку окупаційна вла-
да почала проводити тільки-но отримала свої повноваження 
в 2014 році й яка передбачала «віджим» не лише українських 
держпідприємств і приватного бізнесу, але і земельних ділянок 
і нерухомості, це фактично та сама «експропріація», яку прово-
дили більшовики сто років тому. Що далі – «червоний терор»?

Нагадаємо:
– 25 квітня 2014 року Кримська єпархія Української пра-

вославної церкви Київського патріархату офіційно заявила 
про порушення чинною владою Криму попередніх письмо-
вих гарантій недоторканності парафій Київського патріар-
хату в Криму.

– 29 травня 2015 року в Сімферополі відбувся аукціон оренди 
приміщення площею 112,6 кв. м, що розташовано на 1-му по-
версі по вулиці Севастопольська, 17, яке перебувало в орен-
ді Кримської єпархії УПЦ КП. Аукціон організувало й прове-
ло «Міністерство майнових і земельних відносин Республіки 
Крим» без повідомлення орендаторів цього приміщення. На 
сам аукціон не допустили керуючого єпархією УПЦ КП архі-
єпископа Климента. Конкурс з оренди приміщення виграло 
Громадське некомерційне об`єднання сприяння розвитку ма-
лого й середнього бізнесу в Республіці Крим «РАЗУМ».

– На початку 2016 року Кримське єпархіальне управління 
УПЦ КП за рішенням «Арбітражного суду Республіки Крим» 
позбавили частини приміщення в центрі Сімферополя, в яко-
му розміщується Кафедральний собор святих рівноапостоль-
них князів Володимира і Ольги.

– 14 червня 2016 року «Апеляційний суд Севастополя» зо-
бов’язав Кримську єпархію УПЦ КП сплатити «Міністерству 
майнових і земельних відносин Республіки Крим» півміль-
йона рублів штрафу і звільнити 112 кв. м на першому поверсі 
Кафедрального собору в Сімферополі.

– 8 листопада 2016 року в Сімферополі представники так 
званого «Фонду майна Криму» намагалися опечатати перший 

поверх Кафедрального собору 
святих рівноапостольних Во-
лодимира і Ольги УПЦ КП. Ар-
хієпископ Сімферопольський 
і Кримський УПЦ КП Климент 
закликав світову спільноту 
захистити національні, куль-
турні та релігійні права гро-
мадян України в Криму.

– 31 серпня 2017 року росій-
ські силовики заблокували 
Кафедральний собор святих 
рівноапостольних князів Во-
лодимира та Ольги УПЦ КП. 
Храм був оточений бійцями 
спецназу. Російські судові 
пристави, не надавши жод-
них документів архієпископу 
Клименту, винесли церковне 
майно з каплиці Кафедраль-
ного собору. При цьому вони 

не складали опис речей і не пропонували архієпископу підпи-
сати жодний акт про вилучення церковного майна.

– 3 березня 2019 року в Сімферополі російською поліцією 
було затримано архієпископа Сімферопольського і Крим-
ського Православної церкви України Климента. Практично 
весь день владику Климента явно під надуманими привода-
ми утримували місцеві правоохоронці. Спочатку вони хотіли 
його допитати про нібито пограбування ним його ж церкви (!), 
а згодом перевели до іншого відділку через заяву про «нецен-
зурну лайку» (!) з його боку, після чого ввечері відпустили без 
складання протоколу. 

– 14 березня 2019 року «міністерство майнових відносин 
Республіки Крим» звернулося в «Арбітражний суд Криму» з 
позовом про дострокове розірвання договору оренди на при-
міщення в Сімферополі, в якому розташовується собор святих 
Володимира і Ольги Кримської єпархії ПЦУ. Підставою в по-
зовній заяві називається борг у сумі 2,95 гривні і пеня в сумі 
5,24 грн, що нібито виник з 2016 року. Владика Климент ствер-
джував, що заборгованість відсутня і на це є платіжні доку-
менти.

– 18 червня 2019 року у приміщеннях Кафедрального собору 
святих Володимира і Ольги Кримської єпархії ПЦУ так зване 
Міністерство майна Криму почало проводити будівельні робо-
ти. Не попередивши єпархію, будівельники розібрали дах хра-
му. Після цього в Сімферополі кілька разів пройшли проливні 
дощі, в результаті чого будівлю храму було затоплено. 

– 28 червня 2019 року підконтрольний Росії «Арбітражний 
суд Криму» зобов'язав передати в користування російського 
Мінмайна Криму приміщення Кафедрального собору святих 
рівноапостольних Володимира і Ольги Кримської єпархії ПЦУ. 
Суд частково задовольнив позов «Міністерства майнових і зе-
мельних відносин Криму» до Кримської єпархії ПЦУ і поста-
новив, що Кримська єпархія ПЦУ повинна виплатити 12 тисяч 
рублів державного мита.

– 24 липня 2019 року майно Кафедрального собору, за сло-
вами архієпископа Кримського і Сімферопольського ПЦУ Кли-
мента, було «розграбовано і поламано».

– 2 серпня 2019 року Кримській єпархії Православної церкви 
України окупаційна влада півострова повторно відмовила в 
реєстрації української православної парафії.          

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України КЛИМЕНТ у соборі
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«КРИМ. ЗОЛОТИЙ ОСТРІВ У ЧОРНОМУ МОРІ» 
ХРОНІКА БОРОТЬБИ ЗА «СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО» УКРАЇНИ

Апеляційний суд Амстердама у справі про так зване «скіф-
ське золото» обіцяв оголосити рішення ще 11 червня. Але за 
кілька днів до цієї дати суд оголосив нову – 16 липня.

І от 16 липня 2019 року суд ухвалив лише проміжне рі-
шення, вимагаючи від сторін протягом двох місяців 
надати додаткові аргументи. При цьому було також 
відхилено вирішальні позиції суду попередньої ін-
станції, який у грудні 2016 року ухвалив повернути всі 
предмети колекції Україні. Однак це рішення не набуло 

чинності – кримські музеї (це Центральний музей Тавриди в 
Сімферополі, Керченський історико-культурний заповідник, 
Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Націо-
нальний заповідник «Херсонес Таврійський» у Севастополі) 
оскаржили його. Експонати досі зберігаються в амстердам-
ському музеї в очікуванні на остаточне судове рішення, яке, 
як заявив апеляційний суд, може бути винесене протягом 
шести – дев’яти місяців.

Ми вирішили згадати всі етапи боротьби України за «скіф-
ське золото» і звернулися до експерта – генерального ди-
ректора Національного музею українського народного деко-
ративного мистецтва Людмили Строкової, розлогу і фахову 
статтю якої з даного питання пропонуємо нашим читачам.
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Людмила СТРОКОВА, 
генеральний директор Національного музею 

українського народного декоративного мистецтва

«Крим. Золотий острів у Чорному морі» – виставковий про-
ект з такою назвою було організовано 2013 року за участі 
п’яти українських музеїв: Музею історичних коштовностей 
України (філія Національного музею історії України, м. Київ), 
Центрального музею Тавриди (м. Сімферополь), Бахчисарай-
ського історико-культурного заповідника, Керченського істо-
рико-археологічного заповідника та Національного заповід-
ника «Херсонес Таврійський». 

Виставку експонували у двох європейських музеях. Спо-
чатку у Федеративній Республіці Німеччина (Рейнcький 
крайовий музей, Бонн – Rheinisches Landesmuseum 
Bonn, з 3 липня 2013 року до 19 січня 2014 року), а з 6 
лютого до 28 травня 2014 року – в Королівстві Нідерланди 
(Археологічний музей Алларда Пірсона Амстердамсько-
го університету – Allard Pierson Museum). Відповідно до 
Положення про Музейний фонд України, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 
р. № 1147, Міністерство культури України погодило пере-
дачу музейних предметів з фондових колекцій цих музеїв 
для експонування цих предметів на виставці «Крим. Зо-

лотий острів у Чорному морі» з терміном тимчасової пе-
редачі з 13 червня 2013 р. до 12 червня 2014 року. 

Виставка була присвячена давній історії Криму – з періоду 
грецької колонізації (6 ст. до н.е.) до раннього середньовіччя 
(6-7 ст. н.е.). На виставці було представлено 19 експонатів з 
київського Музею історичних коштовностей та 565 експона-
тів з кримських музеїв. 

У зв’язку з тим, що в Німеччині виставка набула широкого 
громадського резонансу, Музей Алларда Пірсона звернувся 
до українських музеїв та Міністерства культури України з про-
позицією та клопотанням продовжити термін експонування 
виставки в Нідерландах до 31 серпня 2014 року. Міністерство 
культури не заперечувало щодо продовження терміну експо-
нування предметів з українських музеїв і заповідників на ви-
ставці «Крим. Золотий острів у Чорному морі», але зазначило, 
що остаточне рішення буде ухвалено після подання пакета 
відповідних документів від кожної музейної установи, про що 
і повідомило дирекцію Музею Алларда Пірсона. Українські му-
зеї підготували додаткові угоди до контрактів на продовження 
виставки; угоди підписали директори всіх українських музе-
їв-учасників у день відкриття виставки в Амстердамі 6 лютого 
2014 року.

Однак 16 березня 2014 року відбулася насильницька анексія 
Криму Росією, і кримські музейні заклади припинили відно-
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сини з Міністерством культури України та українськими інсти-
туціями. Відтак ці музеї не здійснили процедури пролонгації 
додаткових угод (це зробив лише Музей історичних коштов-
ностей України), а тому ані Міністерство культури України, ані 
митні органи України не надали кримським музеям дозволи на 
продовження (до 31 серпня 2014 року) терміну експонування 
музейних предметів у Нідерландах.

Згідно з Законом України «Про музеї та музейну справу», 
Музейний фонд України, до якого входять і колекції всіх крим-
ських музеїв, є національним надбанням та невід’ємною скла-
довою культурної спадщини України, що охороняється зако-
ном. Музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання 
державної частини Музейного фонду України закріпляються за 
музеями на праві оперативного управління. З огляду на окупа-
цію Автономної Республіки Крим (та м. Севастополя), Кабінет 
Міністрів України ухвалив Постанову № 113 від 23.03.2014 р. 
«Про внесення змін до Положення про Музейний фонд Укра-
їни». Зокрема, в ній передбачено: в разі настання обставин 
непереборної сили або наявності загрози знищення, втрати, 
пошкодження чи руйнування музейних предметів державної 
частини Музейного фонду України, рішення про їхню передачу 
на постійне або тимчасове зберігання, зміну строку тимчасо-
вої передачі або повернення таких предметів, переданих на 
тимчасове зберігання за межами України з метою їхнього ек-
спонування на виставках, проведення реставрації або науко-
вої експертизи приймає Міністерство культури України. 

Міністерство культури визнало наявність загрози втрати му-
зейних предметів державної частини Музейного фонду Украї-
ни, що експонуються на виставці у Нідерландах. Міністерство 
вже 31 березня 2014 року звернулося до Музею Алларда Пір-
сона з проханням розглянути можливість дострокового по-
вернення в Україну музейних предметів державної частини 
Музейного фонду України з колекцій Музею історичних кош-
товностей та 4-х кримських музейних закладів. Окрім того, Мі-
ністерство культури повідомило Музей Алларда Пірсона про 
те, що до врегулювання ситуації в Автономній Республіці Крим 
експонати будуть передані на зберігання в Національний му-
зей історії України. 

Міністерство культури України оприлюднило Наказ № 292 від 
13 травня 2014 року, в якому основним зберігачем усіх музей-
них предметів державної частини Музейного фонду України у 
кількості 565 музейних предметів (2011 одиниць зберігання), 
які перебувають на експонуванні в Музеї Алларда Пірсона, 
було визначено Національний музей історії України. Кримські 
музейні заклади було поінформовано про це у спеціальному 
листі Міністерства культури України (від 21.05.2014 р.). 

Слід зазначити, що, затверджуючи виставковий проект 
«Крим. Золотий острів у Чорному морі», Міністерство закор-
донних справ Нідерландів надало українським музеям спе-
ціальні гарантійні листи про збереження та своєчасне по-
вернення музейних предметів в Україну. А тому Міністерство 
закордонних справ України направило на адресу Міністерства 
закордонних справ Нідерландів ноту із роз’ясненням право-
вих підстав повернення експонатів виставки з кримських му-
зеїв саме в Національний музей історії України (Київ), а не в 
окупований Росією Крим. 

Університет Амстердама 9 травня 2014 року надіслав Мініс-
терству культури України офіційного листа, в якому зазнача-
лося, що на підставі Дипломатичної ноти, пояснювальної за-
писки до неї та юридичного висновку визнає, що експонати з 
кримських музеїв належать до державної частини Музейного 
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фонду України й є державною власністю України. Крім того, у 
листі зазначалося й те, що Музей Алларда Пірсона передасть 
експонати на зберігання до Національного музею історії Укра-
їни та запропонує цьому музею підписати нову угоду з Музе-
єм Алларда Пірсона на підставі додаткових угод, попередньо 
укладених з кримськими музеями, про продовження експону-
вання предметів з кримських музеїв на виставці до 31 серпня 
2014 року. Таким чином, Музей Алларда Пірсона зобов’язував-
ся після закінчення виставки повернути експонати в Україну 
– в Національний музей історії України. 

Національний музей історії України підготував проект додат-
кової угоди з Музеєм Алларда Пірсона на продовження термі-
ну експонування археологічних предметів з кримських музеїв 
на виставці в Амстердамі до 31 серпня 2014 року з терміном 
тимчасової передачі до 20 вересня 2014 року. З метою прове-
дення двосторонніх зустрічей і переговорів для узгодження 
та підписання цієї угоди Міністерство культури України ініці-
ювало відрядження української делегації до м. Амстердам у 
складі першого заступника міністра культури України та ге-

нерального директора Національного музею історії України.
На жаль, незважаючи на проведення низки перемовин як 

з представниками Музею Алларда Пірсона, так і з урядовими 
колами Нідерландів за активної участі МЗС України, питання 
вирішити не вдалося. Музей Алларда Пірсона відмовився під-
писувати нову угоду з Національним музеєм історії України і 
продовжити роботу виставки до 31 серпня 2014 р., оскільки 
Музею Алларда Пірсона було достатньо тих додаткових угод з 
кримськими музеями, які були підписані у день відкриття ви-
ставки в Амстердамі 6 лютого 2014 року.  

А тим часом сплив термін дії дозволу на тимчасове вивезен-
ня з України 565 експонатів, більша частина з яких є виробами 
з дорогоцінних металів (страховою вартістю 1 438 625 євро), 
наданих на виставку чотирма кримськими музейними устано-
вами. Відтак з 13 червня 2014 року, відповідно до ст. 23 Закону 
України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей», ці музейні предмети стали вважатися такими, що 
незаконно вивезені з території України. 

У зв’язку з позицією Музею Алларда Пірсона щодо кримської 
частини виставки, МЗС України 20 червня 2014 року направи-
ло в МЗС Нідерландів ноту, де зазначалося, що, починаючи з 
13 червня 2014 року, частина виставки з експонатами крим-
ських музеїв перебуває в Нідерландах незаконно і підлягає 
негайному поверненню в Україну. МЗС України також висло-
вило прохання не допустити вивезення з території Нідерлан-
дів до Криму музейних предметів виставки без дозволу укра-
їнської сторони.

З метою здійснення заходів щодо врегулювання супере-
чок довкола повернення культурних цінностей на територію 
України Міністерство юстиції України, як орган, відповідаль-
ний за захист прав і інтересів України за кордоном, створило 
міжвідомчу робочу групу, до якої ввійшли представники Мі-
ністерства юстиції, Міністерства культури, Міністерства за-
кордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Національ-
ного музею історії України та Музею історичних коштовностей 
України та ін.

Музей Алларда Пірсона 20 серпня 2014 року оприлюднив 
офіційну заяву щодо українських експонатів з кримських му-
зеїв, які представлені на виставці «Крим. Золотий острів в 
Чорному морі» (у голландській версії «Крим: золото і таємниці 
Чорного моря»), про те, що музей утримуватиметься від по-
вернення експонатів будь-якій стороні до отримання компе-
тентного судового або арбітражного рішення або до досягнен-
ня згоди між Києвом і Кримом щодо даного питання. У такий 
спосіб музей намагався уникнути, з одного боку, можливих 
контрактних претензій від окремих кримських музеїв, а, з ін-
шого боку, майнових претензій від держави Україна.

19 експонатів з колекції київського Музею історичних кош-
товностей України, згідно з додатковою угодою про продов-
ження терміну виставки до 31 серпня 2014 року, укладеною 
Музеєм Алларда Пірсона з Національним музеєм історії Укра-
їни, були повернуті на територію України 4 вересня 2014 року.

Наприкінці листопада 2014 року, за участі спостерігача від 
України та представників музеїв Криму, виставку було остаточ-
но демонтовано, а експонати переміщено до окремого схови-
ща, де вони мають зберігатися до закінчення судової справи. 

Представники кримських музеїв 19 листопада 2014 року 
подали позовну заяву в Окружний суд Амстердама (Коро-
лівства Нідерланди) до Музею Алларда Пірсона про повер-
нення експонатів виставки у відповідні кримські музеї, тоб-
то на територію окупованого Криму. 
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Зі свого боку, Україна подала в Окружний суд Амстердама 
позовну заяву  про допуск держави на судовий процес як По-
зивача у справі про повернення частини експонатів виставки. 
Міністерство юстиції України 8 квітня 2015 року отримало ко-
пію рішення, винесеного Окружним судом Амстердама, згідно 
з яким до участі в судовому процесі допущено державу Україна 
в особі Міністерства юстиції України. 

Правова позиція України: Музейні експонати є виключно 
державною власністю України і частиною Музейного фонду 
України. Вони незаконно утримуються Музеєм Алларда Пірсона 
на території Нідерландів і підлягають поверненню на територію 
України, а саме до Києва (в Національний музей історії України), 
а не на тимчасово окуповану Росією частину території України 
(Крим). Фактично вимоги України ґрунтуються на «двох китах», 
а саме:

– Положенні Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на 
заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та 
передачі права власності на культурні цінності 1970 р. (у тому 
числі, і на положенні Імплементаційного Акту, на основі якого 
ця Конвенція була прийнята в Королівстві Нідерланди);

– положеннях українського законодавства, що закріплюють 
право власності держави на спірні музейні об’єкти.

Позиція кримських музеїв полягає в тому, що (1) вони є юри-
дичними й уповноваженими власниками колекцій і відповідно 
до контрактів та додаткових угод, які вони одноосібно укладали 

з Музеєм Алларда Пірсона, експонати виставки мають бути по-
вернуті саме до Криму; (2) всі археологічні предмети були знай-
дені і зберігалися на території Криму впродовж багатьох років; 
крім того, музеї вважають недопустимим розділення колекцій.

Колегія у складі трьох суддів Окружного суду Амстердама роз-
глянула цю справу на судовому засіданні 5 жовтня 2016 року.

Представництво та захист інтересів України у справі за по-
зовом держави Україна до Музею Алларда Пірсона здійснює 
юридична фірма «Bergh Stoop & Sanders N.V. (Королівство Ні-
дерланди).

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року оголосив рі-
шення у справі за позовом держави Україна до Музею Аллар-
да Пірсона, визнавши, що музейна колекція виставки «Крим. 
Золотий острів у Чорному морі» підлягає поверненню на те-
риторію України, а саме в Київ (Національний музей історії 
України). Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції 
є культурними цінностями, які незаконно перебувають на те-
риторії Королівства Нідерланди. Суд наголосив, що музейні 
артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати 
повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції 
ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону та запобігання 
незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власно-
сті на культурні цінності 1970 р., в тому числі і положень Імпле-
ментаційного Акту, на підставі якого ця Конвенція була при-
йнята в Королівстві Нідерланди. Згідно з цими документами, 
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договірні держави, а отже, і Нідерланди, визнають невід’ємне 
право кожної держави-учасниці класифікувати й оголошувати 
деякі культурні цінності невідчужуваними, які в силу цього не 
експортуються, а також мають сприяти поверненню майна, що 
було раніше експортоване. Суд наголосив, що не має повнова-
жень на визнання речового права на музейну колекцію, а отже, 
після того, як культурні цінності будуть повернуті на територію 
України, питання про право власності на музейні експонати має 
вирішуватися судами України за матеріальним правом України.

Представники кримських музеїв 16 січня 2017 року подали за-
яву про апеляційне оскарження цього рішення Окружного суду 
Амстердама.

11 березня 2019 року відбулися слухання в Апеляційному суді 
Амстердама. Суд оголосив, що рішення буде винесено 11 червня 
2019 року об 11 годині за місцевим часом без публічних слухань 
(пізніше суд змінив дату винесення рішення на 16 липня 2019 
року). Як уже стало відомо, 16 липня суд ухвалив лише проміж-
не рішення, вимагаючи від сторін протягом двох місяців надати 
додаткові аргументи. При цьому було також відхилено вирішаль-
ні позиції суду попередньої інстанції, який у грудні 2016 року ух-
валив повернути всі предмети колекції Україні. Отже, остаточне 
рішення, заявив апеляційний суд, може бути винесене протягом 
шести – дев’яти місяців.

Таким чином, вирішення долі так званого «скіфського золота» 
затягнеться ще на півтора-два роки. Увесь цей час експонати з 

4-х музеїв Криму будуть і надалі зберігатися в окремому сховищі 
Археологічного музею Алларда Пірсона. Тобто ці експонати зали-
шаться «заручниками» в державі, яка визнає Крим українським, 
але вже 5 років не може наважитись вирішити питання – «куди 
ж повертати археологічні цінності з українських музеїв – у Київ чи 
в окупований Крим». 

ПОСТСКРИПТУМ
Даний випадок не має аналогів у європейській юриспруденції. 

І саме тому рішення з цього питання є дуже складними і непе-
редбачуваними, адже вони, ці рішення, можуть мати подальші 
«небажані» наслідки у спірних питаннях про належність куль-
турної спадщини тих чи інших країн, яка зберігається у музеях 
світу. Тому, виходячи з даної ситуації, слід, мабуть, переглянути 
міжнародне право у сфері захисту культурних цінностей і внести 
відповідні більш чіткі корективи. Це стосується і законодавства 
України в музейній сфері.

Виставка «Крим. Золотий острів у Чорному морі», в голланд-
ській інтерпретації – «Крим. Золото і таємниці Чорного моря», 
мала великий успіх як у Німеччині, так і в Нідерландах. З вистав-
кою ознайомилося майже 100 тисяч відвідувачів. Гадаю, цьому 
істотно сприяли і події, що відбувалися 2014 року в Україні.

Всі матеріали з кримських музейних установ походять з ар-
хеологічних розкопок на території Кримського півострова. Слід 
зазначити, що основна їхня частина отримана під час археоло-
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гічних досліджень 2000-х років, здійснених за наданими держа-
вою Україна дозволами на проведення таких досліджень. Серед 
матеріалів: знахідки з античних міст і поселень – Херсонес, Пан-
тікапей, Тірітака, Артезіан; пізньоскіфських могильників 3 ст. до 
н.е. – 3 ст. н.е. – Левадки, Усть-Альма; готських могильників 5-7 
ст. н.е. – Сувлу-Кая, Джург-Оба, Нейзац, біля с. Лучисте. 

Виставка презентувала Крим як унікальний європейський ре-
гіон, який протягом тисячоліть був не ізольованою територією, 
а місцем обміну, зв’язків і комунікації між Сходом і Заходом, між 
грецькою цивілізацією, Римською імперією, кочівницьким сте-
пом і Китаєм, між осілим, міським населенням і жителями сте-
пів. Культурне багатство півострова було представлено не тіль-
ки численними декоративними виробами із золота і срібла, а й 
широким спектром грецької архітектури, скульптури, кераміки і 
знахідками з курганів кочовиків.

Окрасою виставки стали китайські лаковані шкатулки 1 ст. н.е. 
з багатих поховань Південно-Західного Криму (Усть-Альмін-
ський могильник) – сенсаційні археологічні знахідки, свого часу 
реставровані в Японії всесвітньо відомим майстром і реставра-
тором лакованих виробів паном Шосаі Кітамура, чий титул рід-
ною мовою звучить як «національний скарб Японії». Саме з цих 
знахідок та історії їхньої реставрації і розпочався виставковий 
проект «Крим. Золотий острів у Чорному морі».

Фото надані автором
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ 
«СПРАВА ПРО СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО: ПОТОЧНИЙ 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
(КИЇВ, 30 ЛИПНЯ 2019 Р.)

Олександр МАЛИШЕВ,
старший науковий співробітник 

відділу історико-правових досліджень Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України,

кандидат юридичних наук

30 липня 2019 року в Інституті держави і права імені В. М. Ко-
рецького НАН України відбувся науково-практичний круглий стіл 
на тему: «Справа про скіфське золото: поточний стан та пер-
спективи». Приводом для організації заходу слугувало нещодавнє 
проміжне рішення Апеляційного суду Амстердама у справі щодо 
колекції українських культурних цінностей з кількох кримських 
музеїв, які ще 2013 року були вивезені на виставку за кордон і досі 
не повернуті до України, з огляду на анексію Криму та подальший 
судовий процес у нідерландських судах.

М
айданчик для спілкування було обрано не 
випадково. В Інституті держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України ще 
на початку 2016 року було підготовлено 
науково-експертний висновок у справі 
про скіфське золото. Цей висновок є, 

можливо, найбільшим за обсягом і найкомплекснішим у 
зазначеній справі, оскільки його готували фахівці з різних 
галузей: конституціоналіст д.ю.н. О. В. Батанов, цивіліст 
к.ю.н. М. В. Венецька та фахівець з міжнародного права 
охорони культурних цінностей к.ю.н. О. І. Мельничук – учениця 
професора д.ю.н. В.  І. Акуленка, який ще за радянських часів 
започаткував у нашій країні системні дослідження права 
охорони пам’яток історії та культури.  

До організації круглого столу спершу долучилися ВГО «Спіл-
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ка археологів України» та Рада молодих учених Відділення 
історії, філософії та права НАН України. Згодом до організа-
торів приєднався Інститут економіко-правових досліджень 
НАН України – установа, з якою пов’язана одна з найсиль-
ніших в Україні школа господарського права. Питання пра-
ва оперативного управління у справі про скіфське золото 
знову в фокусі уваги суду, і, щоб подати йому послідовну 
та вивірену позицію української сторони з цього питання, 
вкрай потрібен конструктивний діалог юристів-цивілістів та 
юристів-господарників.

До участі у круглому столі було залучено чимало фахівців з 
різних галузей права, археологів, музейних працівників, гро-
мадських діячів, журналістів та інших зацікавлених осіб. За-
галом було зареєстровано понад сорок учасників. Низка ор-
ганізацій була репрезентована першими особами. Так, були 
присутні директори двох національних музеїв (Національний 
музей українського народного декоративного мистецтва і На-
ціональний музей мистецтва Богдана та Варвари Ханенків) 
та директори двох інститутів НАН України, директор ДП НДЦ 
«Охоронна археологічна служба України», члени правління 
ВГО «Спілка археологів України». Не обійшли своєю увагою 
круглий стіл запрошені представники Верховного суду, Мі-
ністерства юстиції України та Міністерства культури України. 
Крім того, участь у події взяли співробітники Інституту дер-
жави і права імені В. М. Корецького НАН України, Інституту 
економіко-правових досліджень НАН України, Інституту архе-
ології НАН України, Інституту законодавства Верховної Ради 
України, Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, Кримського інституту стратегічних досліджень, 

Музею історичних коштовностей України та Центру грома-
дянських свобод. Були також присутні представники Адвокат-
ського об’єднання «Сергій Козьяков і партнери» – організа-
ції, що здійснює функції з представництва інтересів України у 
справі про скіфське золото. Таким чином, вдалося зібрати як 
значну частину людей, прямо або опосередковано пов’язаних 
зі справою, так і небайдужих фахівців, які готові поділитись 
своїм досвідом задля повернення до України її національних 
скарбів.

На початку заходу виступив директор Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних 
наук, професор, академік Національної академії наук України, 
дійсний член Національної академії правових наук України, 
заслужений діяч науки і техніки України Ю. С. Шемшученко. 
У своєму вступному слові він привітав присутніх, нагадав ос-
новні віхи розвитку справи про скіфське золото, вказав на її 
важливість для Української держави і суспільства. Слід за-
значити, що Юрій Сергійович упродовж останніх років уважно 
стежить за ходом судового процесу, за кожної нагоди згадує 
про справу скіфського золота та пов’язану з нею позицію на-
уковців інституту щодо відстоювання національних інтересів 
України та необхідності належної охорони культурної спадщи-
ни нашого народу. 

Після цього учасників привітав директор Департаменту між-
народних спорів Міністерства юстиції України М. Л. Кодунов. 
Максим Леонідович зазначив, що його департамент веде чи-
мало важливих для держави справ, але справа скіфського 
золота є особливою. Це – та справа, яку ми не маємо права 
програти. Адже іноді так чи інакше доводиться програвати 

Юрій ШЕМШУЧЕНКО
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справи на чималі грошові суми, але ніколи не можна допустити 
втрати національних скарбів Українського народу, що є засад-
ничим підґрунтям нашої ідентичності. Також були привітання 
від співорганізаторів заходу – директора Інституту економі-
ко-правових досліджень НАН України, доктора юридичних 
наук, члена-кореспондента НАН України та НАПрН України В. 
А. Устименка, голови ради молодих учених Відділення історії, 
філософії та права НАН України О. О. Малишева, а також від 
заступниці начальника Управління правового забезпечення 
– начальниці відділу правової роботи Міністерства культури 
України Ю. В. Юрченко.

Хоча захід первісно задумувався як дискусія щодо юридич-
них аспектів справи, для організаторів було дуже важливим, 
щоб учасники з числа юристів ознайомилися з її музейним та 
пам’яткознавчим контекстом, дізналися конкретні дані щодо 
складу колекції так званого скіфського золота. Тому на почат-
ку круглого столу було заслухано презентацію на тему: «Ви-
ставка «Крим – золотий острів у Чорному морі»: ідея, мета і 
наукова складова», яку на прохання організаторів люб’язно 
підготувала старший науковий співробітник Інституту архе-
ології НАН України, кандидат історичних наук, старший на-
уковий співробітник Е. А. Кравченко. Цей виступ доповнила 
своїм розлогим коментарем директор Національного музею 
українського народного декоративного мистецтва, заслуже-
ний працівник культури України Л. В. Строкова, яка також 
запропонувала присутнім ознайомитись із принесеним нею 
німецькомовним ілюстрованим каталогом виставки. Людмила 
Володимирівна у 2004-2016 рр. завідувала Музеєм історичних 
коштовностей України, що є філією Національного музею іс-
торії України, брала особисту участь як в організації виставки, 
так і в роботі щодо повернення колекції, яку продовжує й досі. 
З інформації, наведеної доповідачами, зрозуміло, що колек-
ція, про яку йдеться, налічує 2111 одиниць зберігання, з яких 
утворюється 565 експонатів виставки. Не всі експонати є ви-
робами із золота і не всі предмети можна приписати скіфам, 

але це не заперечує того факту, що колекція є безцінною. Так, 
окремі експонати з каменю та керамічні вироби не поступа-
ються, а то й перевищують своєю цінністю вироби з золота. 

Як зазначила Е. А. Кравченко, виставка колекції, зібраної з 
п’яти українських музеїв, була першим етапом великого євро-
пейсько-українського проєкту наукового та культурного спів-
робітництва, що передбачав не лише виставки, а й музейні 
та наукові обміни, археологічні дослідження тощо. Перша 
виставка, що пройшла в Німеччині та Нідерландах, мала по-
передньо ознайомити європейську громадськість з давньою 
історією та музейними скарбами України, засвідчити унікаль-
ність і самобутність нашої культури, виправдати майбутні, 
пов’язані з реалізацією проєкту, фінансові затрати європей-
ських платників податків. Саме з цим пов’язано те, що для ви-
ставки було зібрано справді цінні та унікальні речі, що репре-
зентували культурну спадщину Криму й України. Доповідачка 
зауважила, що колекцію здебільшого складають археологічні 
предмети, знайдені вже після Другої світової війни – в період 
перебування Криму у складі УРСР.

Далі була заслухана розлога доповідь-презентація старшо-
го наукового співробітника відділу історико-правових дослі-
джень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, кандидата юридичних наук О. О. Малишева «Справа 
про скіфське золото: ретроспектива та перспектива». Допо-
відач детально проаналізував рішення у справі Окружного 
суду Амстердама від 14 грудня 2016 року та останнє проміж-
не рішення Апеляційного суду Амстердама від 16 липня 2019 
року, окреслив позицію та аргументи сторін спору, спробував 
визначити логіку суду першої і другої інстанцій. 

Позивачами в суді є чотири кримські музеї, що виступають 
під своїми ще українськими назвами (Центральний музей Тав-
риди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчиса-
райський державний історико-культурний заповідник, Націо-
нальний заповідник «Херсонес Таврійський»). Насправді, на 
території окупованої АРК уже давно зареєстровано російські 
музейні установи, яким передано майно відповідних укра-
їнських музеїв, але всі аргументи української сторони щодо 
фантомного характеру та неналежності позивачів у справі від-
кидаються нідерландськими судами.

Основним відповідачем є Університет Амстердама, до струк-
тури якого входить Музей Алларда Пірсона, де наразі збері-
гається колекція скіфського золота. Музей у 2014 році відмо-
вився повертати колекцію як до України, так і до окупованого 
Криму, побоюючись, що за будь-яких обставин невдоволена 
сторона оскаржить його дії в суді. 

Російська сторона, передусім, спирається на окремі поло-
ження кредитних договорів, укладених між кримськими музе-
ями та Музеєм Алларда Пірсона. Цими положеннями перед-
бачено, що після завершення виставки експонати мають бути 
повернені до цих музеїв. З іншого боку, в цих самих договорах 
вказується, що всі передані на виставку колекції та предме-
ти належать до державної частини Музейного фонду України 
та складають національне надбання Українського народу. Ця 
розбіжність легко вирішується судом на користь України, адже 
як вітчизняному законодавству, так і праву всієї континенталь-
ної Європи властиве уявлення про примат речового права над 
зобов’язальним. Таким чином, державна власність України на 
колекції має пріоритет над договірним зобов’язанням третьої 
сторони щодо їхнього повернення до певних музеїв. 

Зазначену державну власність неможливо оспорити, а тому 
російська сторона намагається маніпулятивно зіграти на 
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складнощах розуміння нідерландською Фемідою специфіки 
правової природи державної власності за українським зако-
нодавством та співвідношення майнових прав держави з пра-
вами державних юридичних осіб. За законодавством України 
музейні колекції закріплюються за музеями на праві опера-
тивного управління, яке є похідним від права державної влас-
ності і, по суті, є обмеженим правом володіння, яке жодним 
чином не може протиставлятися праву держави. Натомість 
Росія подає судові цю українську правову модель через кон-
цепції та терміни, властиві для країн романської правової гру-
пи, де статус державних юридичних осіб є автономнішим, ніж 
це має місце на пострадянському просторі. 

Втім, суд першої інстанції не став з’ясовувати правову при-
роду права оперативного управління та співвідношення май-
нових прав держави і підпорядкованих їй юридичних осіб. Це 
стало можливим завдяки застосуванню міжнародної публіч-
но-правової процедури повернення незаконно вивезених 
культурних цінностей, яка ґрунтується на Конвенції ЮНЕСКО 
1970 року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання 
незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власно-
сті на культурні цінності. Суд визнав, що після спливу строку 
дії дозволу України на вивезення колекцій за кордон на від-
повідні предмети поширюється правовий режим незаконно 
вивезених культурних цінностей. Таким чином, відповідні 
колекції підлягають поверненню до України як держави по-
ходження, а вже компетентний український суд має виріши-
ти наявний майновий спір щодо колекцій. Таким рішенням 
нідерландський суд фактично знімав з себе відповідальність 
перед Росією за остаточне рішення у справі. Крім того, це да-
вало змогу покласти всі витрати на зберігання колекцій в Ам-
стердамі не на сторону, яка програла, а на Україну, оскільки 
Конвенція ЮНЕСКО 1970 року покладає відповідні фінансові 
обов’язки саме на державу походження. 

Цю логіку повністю руйнує проміжне рішення Апеляційного 
суду Амстердама від 16 липня 2019 року, яким критикується 
попереднє рішення суду і визнається, що Конвенція ЮНЕСКО 
1970 року не підлягає застосуванню. Суд не визнає за колек-
ціями скіфського золота правового режиму незаконно виве-
зених, оскільки вивезення судом розуміється лише як процес 
перетину кордону, а подальший сплив строку дії українсько-
го дозволу на вивезення суд не вважає суттєвим юридичним 
фактом. Не приділив суд належного значення й аргументам 
української сторони щодо фантомного характеру позивачів у 
справі і визнав так звані кримські музеї належними щодо за-
явлених вимог сторонами.

З мотивувальної частини рішення наочно вбачається, що по-
становлене на користь України рішення суду першої інстанції 
апеляційний суд вважає таким, що має бути скасоване. Крім 
того, цей суд планує ухвалити нове рішення, для чого йому не 
вистачає ще додаткових пояснень сторін стосовно майнових 
прав на відповідні колекції, питання щодо яких суд збирається 
розглянути відповідно до українського законодавства. Тобто 
основні здобутки української сторони в процесі нівелюються, 
а сам процес, як від самого початку прагнула російська сторо-
на, переходить у річище майнового спору. Контекст окупації 
Криму Росією та міжнародно-правовий механізм повернен-
ня культурних цінностей при цьому не відіграватиме для суду 
суттєвої ролі.

На думку О. О. Малишева, Україні слід оскаржити проміжне 
рішення апеляційного суду до Верховного суду Нідерландів і в 
процесі касаційного оскарження акцентувати на тому, що у пи-

танні визнання за культурними цінностями правового режиму 
незаконно вивезених культурних цінностей пріоритет для за-
стосування має закон держави походження (lex originis). Про 
це прямо говорить, наприклад, Базельська резолюція Інститу-
ту міжнародного права від 3 вересня 1991 року. Крім того, таке 
тлумачення опосередковано витікає з Оперативних директив 
2015 року щодо впровадження Конвенції ЮНЕСКО 1970 року, 
затверджених на третій зустрічі представників держав-учас-
ниць Конвенції. Крім того, процедура повернення культурних 
цінностей належить до публічного права. У цій сфері застосо-
вується принцип «дозволено те, що прямо передбачено». На-
томість суд, доводячи «законну вивезеність» колекцій, фак-
тично вдається до застосування принципу «дозволено, що не 
заборонено», а це є неприпустимим.

Багато поставлених доповідачем запитань було знято на-
ступним виступом директора Департаменту міжнародних спо-
рів Міністерства юстиції України М. Л. Кодунова. Представник 
міністерства зазначив, що Україна таки розглядає можливість 
оскарження проміжного рішення від 16 липня, але для подан-
ня касаційної скарги в цьому разі потрібен дозвіл самого апе-
ляційного суду, яким рішення постановлено. Клопотання про 
такий дозвіл вже подане українською стороною і є всі шанси, 
що цей дозвіл буде отримано. Адже перегляд проміжного рі-
шення цілком в інтересах самого апеляційного суду, який сам 
собі створив складну юридичну ситуацію, пов’язану з необхід-
ністю розгляду справи за українським законодавством, чого 
іноземні суди зазвичай намагаються уникнути. Максим Леоні-
дович повідомив про деякі вразливі місця проміжного рішен-
ня, які вселяють українській стороні впевненість в перемозі у 
Верховному суді Нідерландів. Водночас саме проміжне рішен-
ня доповідач характеризує як несподіване, але жодним чином 
не фатальне. За будь-яких обставин за Україною лишається 
достатньо аргументів для того, щоб не сумніватися у перемозі. 

Директор Інституту економіко-правових досліджень НАН 
України, член-кореспондент НАН України В. А. Устименко у 
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своєму виступі окреслив своє бачення проблематики права 
оперативного управління у контексті тих питань, які ставить 
у проміжному рішенні Апеляційний суд Амстердама. Було 
розкрито повністю похідний характер відповідного права від 
права державної власності, специфіку регулювання права 
оперативного управління в різних сферах, зокрема в музей-
ній. Було слушно звернуто увагу, що згідно з Законом України 
«Про музеї та музейну справу» колекції та предмети держав-
ної частини Музейного фонду України не передаються музеям, 
а закріплюються за ними на праві оперативного управління. 
Володимир Анатолійович навів випадки з вітчизняної судової 
практики, коли право оперативного управління так само, як і у 
справі про скіфське золото, безуспішно намагалися протиста-
вити праву власності держави. На думку доповідача, Україні 
слід доводити суду свою позицію з використанням європей-
ського досвіду регулювання відносин державної власності. 

Після цього коротко виступила старший науковий співробіт-
ник відділу проблем цивільного трудового та підприємницько-
го права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України, кандидат юридичних наук, старший науковий співро-
бітник М. В. Венецька – учасниця авторського колективу, яким 
готувався висновок зазначеного інституту у справі про скіфське 
золото. У зазначеному висновку Марина Віталіївна висловила 
сумнів, що музейні колекції та предмети належать музеям на 
праві оперативного управління в тому розумінні, як цей інститут 
закріплено в Господарському кодексі України. Адже обмежена 
оборотність музейних колекцій та предметів не дає змоги вва-
жати їх майном з точки зору ГК України. 

Виступ наукового консультанта відділу забезпечення діяль-

ності голови та заступника голови Касаційного цивільного суду 
у складі Верховного Суду, кандидата юридичних наук С. Є. Мо-
розової багато в чому доповнив попередніх доповідачів. Було 
проаналізовано російську доктрину щодо права оперативного 
управління та відповідні позиції західних дослідників, які за-
ймаються вивченням права пострадянських країн. Позиції цих 
вчених можуть становити значний інтерес у контексті представ-
лення української позиції нідерландському суду, а тому україн-
ські науковці можуть допомогти команді, що представляє Украї-
ну, налагодити зв’язки з відповідними західними вченими. 

Доповідачка, крім того, навела аргументи щодо неналеж-
ності так званих кримських музеїв як сторін у процесі. Стелла 
Євгенівна провела певну підготовчу роботу, отримала інфор-
мацію як з українських, так і з російських реєстрів юридичних 
осіб, вказала шляхи, за якими слід працювати Україні. У висту-
пах багатьох учасників круглого столу лунали пропозиції щодо 
вжиття низки управлінських заходів для того, щоб Росія не 
могла виступати в процесі через кримські музеї як українські 
юридичні особи. Представниця Міністерства культури України 
Ю. В. Юрченко зазначила складність впровадження подібних 
заходів через закріплену в законодавстві спеціальну конкурс-
ну процедуру призначення керівників закладів культури і брак 
у Міністерства культури важелів впливу на цей процес.

Дещо підсумував дискусію старший науковий співробітник 
відділу проблем аграрного, земельного екологічного та кос-
мічного права Інституту держави і права імені В. М. Корець-
кого НАН України, кандидат географічних наук В. І. Олещенко. 
У своєму короткому виступі він посилався на свій досвід дер-
жавної служби, зокрема, на участь у розробленні Конституції 
АРК. Надав коментарі щодо нібито окремої, не передбаченої 
законодавством України, форми власності Автономної Рес-
публіки Крим, стосовно якої суд знову ставить запитання в 
проміжному рішенні. Підкреслив необхідність комплексного 
перегляду законодавства про охорону культурної спадщини, з 
урахуванням уроків справи про скіфське золото. 

За результатами обговорення учасники схвалили резо-
люцію круглого столу зі зверненням до Президента України, 
Прем’єр-міністра України, міністра юстиції України та міністра 
культури України. Резолюція містить рекомендації як у частині 
подальшого ведення справи, так і щодо врахування її досвіду 
в державній політиці щодо охорони культурної спадщини.

Фото надані автором

Людмила СТРОКОВА

Олександр МАЛИШЕВ
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УЧ-БАШ НА ІНКЕРМАНСЬКИХ ШТОЛЬНЯХ: 
ОСТАННІЙ ПРИХИСТОК НЕСКОРЕНИХ

Чортове городище із поселенням Уч-Баш. Вигляд з устя Чорної річки. Фото Романа ЛИСЕНКА. 2012 р.

Евеліна КРАВЧЕНКО, кандидат історичних наук, стар-
ший науковий співробітник Інституту археології НАН Укра-

їни, керівник Інкерманської експедиції ІА НАНУ.

«…Коли ми вступили до славної бухти, навколо якої з обох 
боків суцільна височіє стрімка скеля, а навислі береги ви-
ступають один проти одного в устя і вузький вхід, тут всі 
направили в середину округлені судна…» – саме цей пасаж із 
розповіді Одіссея, повіданій нам Гомером, пригадується при 
першому погляді на верхів’я Севастопольської бухти. Ліво-
руч на скелях над Інкерманською долиною ще височіють вежі 
Каламіти, фортеці готського князівства Феодоро, а право-
руч над долиною нависає стрімка скеля із ще помітними за-
раз слідами гігантського обвалу. Це і є Уч-Баш.

Трагічна історія цього місця відома усім севасто-
польцям. У 1930-х роках тут на місці заводу шам-
панських вин було збудовано ціле підземне міс-
течко, відоме під назвою «Спецкомбінат № 1». У 
штольнях, що утворились від виборки каміння, 
з якого, власне, і було збудовано Севастополь, 

було розміщено військові склади, шпиталь, медсанчастину, 
завод з виробництва окремих видів боєприпасів, гуртожитки, 
дитячий садочок – повністю автономний світ, який був при-

Інкерманські штольні після вибуху. 
Фашисти виводять залишки вцілілих. 

За: Wir Kampften auf der Krim. Kertsch; Sewastopol, 1941-1942.
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значений для довгого стримування супротивника в разі війни. 
Із початком війни московське командування саме в цій ча-

стині Криму створило опорну базу Чорноморського флоту, 
яку не збиралися здавати. На початку 1942 року було при-
йнято рішення про переміщення до Інкерманських штолень 
усіх боєприпасів Чорноморського флоту. Програна кампанія 
оборони Севастополя в 1942 році призвела до трагічних подій 
літа цього року, коли на Гераклейському півострові загину-
ла і потрапила в полон вся Приморська армія, а Інкерманські 
штольні із залишками мирного населення, пораненими і пер-
соналом 28 червня 1942 року були міновані і підірвані за роз-
порядженням командувача Чорноморського флоту адмірала Ф. 
С. Октябрського на виконання наказу, що надійшов із Москви. 

В радянський час повідомлялося, що в штольнях була прове-
дена евакуація, визначаючи кількість загиблих до сотні. Після 
публікації частини документів закритої конференції 1963 р. у 
Москві, зібраної для розслідування подій червня 1942 р. на Ге-
раклейському півострові, стало зрозуміло, що в штольнях було 
заживо поховано набагато більше людей, можливо, їхня кіль-
кість перевищує кілька тисяч, евакуація людей не проводила-
ся. Такими «проклятими Шампанами» лишалося це місце для 
севастопольців після закінчення Другої світової війни. Місце, 
яке було не лише свідком страшної трагедії і воєнного злочи-
ну, а й містило в собі весь боєкомплект Чорноморського флоту 
на 1942 рік, оскільки при підриві штолень склади боєприпасів 
загалом не здетонували. В якому стані перебували боєприпа-
си, яким способом проводити їх вийняття і знешкодження, – 
все це було невідомо і лишалося таємницею за сімома печат-
ками протягом більш ніж півстоліття після закінчення війни. 

В археологічних дослідженнях у 1920-х роках від свого пер-
шого дослідника Л. М. Соловйова це місце отримало назву 
Чортове городище (мало таку назву в місцевій топоніміці, бо 
пагорб, на якому розташоване городище, з півдня оперізує 
Чортова балка). Будучи співробітником Музею краєзнавства, 
Л. М. Соловйов провів там збори археологічного матеріалу. 
Розкопки було розпочато тільки після Другої світової війни 

тодішнім виконувачем обов'язків директора Херсонеського 
музею С. Ф. Стржелецьким. Він був яскравим представником 
свого часу, співпрацював з НКВС, за його сприяння Л. М. Со-
ловйов, якому належить першовідкриття майже всіх відомих 
з ХХ століття археологічних пам'яток Севастополя й околиць, 
був переведений на роботу в Сухум, а ще один дослідник ста-
рожитностей Інкерманської долини – О. К. Тахтай був звинува-
чений у співробітництві з окупантами і засуджений за статтею 
«зрада Батьківщині». 

У 1952-1953 роках С. Ф. Стржелецький проводив розкопки на 

Плато Чортова городища – Уч-Баш (на далекій перспективі). Друга атака Британської гвардії. 
Літографія. Британія, 1856 р. Колекція Шереметьєвих.

Реконструкція серпа із кістяною ручкою і 
крем’яним ножем-вкладнем (За: КРАВЧЕНКО та ін., 2016)
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Чортовому городищі, давши йому іншу назву – Уч-Баш, із ме-
тою підтвердити результати своєї дисертації. Але результати 
розкопок були настільки неочікуваними, що їхню інтерпрета-
цію довелося відкласти. Не вкладався в загальну марксист-
сько-ленінську схему отриманий дослідником матеріал, який 
свідчив, що тут жили не примітивні таври, мисливці і скотарі, 
як було вказано у музейних путівниках, а ремісники і земле-
роби зі складними навичками і вміннями, серед яких, як було 
встановлено вже роботами нашої експедиції, й освоєння про-
цесу отримання заліза із руди, процесу, що започаткував нову 
добу історії людства – залізний вік.

З того часу матеріал ліг у фонди Херсонеського музею і дуже 
тривалий час лишався непроаналізованим і неопублікова-
ним. Я побачила ці колекції зовсім випадково. Колишній ра-
дянський, а в 2001 році – вже давно американський археолог, 
професор Пенсильванського університету О. М. Лєсков (Фі-
ладельфія, США) в розмові із керівником українсько-амери-
канського проекту щодо дослідження Херсонесу і його хори, 
директором Інституту класичної археології Техаського уні-
верситету (Остін, США) професором Дж. Картером згадав, що 
коли він був аспірантом, йому С. Ф. Стржелецький показував 
дуже цікаві матеріали з Інкермана. На моє прохання співро-
бітники Херсонеського музею показали мені ці колекції, лише 
від візуального огляду стелажів із якими я втратила дар мови, 
адже переді мною стояла навіть не наша північнопонтійська 

доскіфська кераміка, а щось набагато якісніше і в кількості ти-
сяч одиниць зберігання. 

Спочатку, коли я бралася за публікацію цього матеріалу, зда-
валося, що на це підуть десятиліття. Але робота була завер-
шена за чотири дуже напружені і результативні роки, перетво-
рившись із простої публікації в кандидатську дисертацію. За 
дивовижним збігом обставин на момент закінчення опрацю-
вання цього матеріалу українським урядом було прийнято рі-
шення про проведення розмінування складів в Інкерманських 
штольнях. Для виконання цих робіт необхідно було пробити 
кілька шурфів для виймання боєприпасів, прокласти дорогу. 
Початок цих робіт підтвердив, що основна частина пам'ятки 
археології – поселення Уч-Баш — збереглася, я наполягла на 
необхідності проведення обстеження її території і проведення 
рятівних робіт на пошкоджених ділянках, і ми почали там про-
водити розкопки. 

Спочатку було створено Інкерманський загін Севастополь-
ської археологічної експедиції НЗ «Херсонес Таврійський», а 
згодом ми виокремились в окрему Інкерманську експедицію 
Інституту археології НАНУ. За повні 8 років розкопок на Уч-Баші 
ми заклали три розкопи і дослідили пам'ятку на нових ділянках 
– заході і півночі. Західна ділянка особливо насичена археоло-
гічним матеріалом і об'єктами, у стратиграфічній послідовності 
містила шари Другої світової війни, Кримської війни (Інкерман-
ська битва), VII-XIV ст. н.е. – часу функціонування християн-
ського монастиря і кількох етапів існування поселення фіналу 
бронзової доби — ранньої залізної доби. Верхній – це зольник 
(сміттєві відклади) кінця VIII – початку VII ст. до н.е., його під-

Залишки печей залізоробної майстерні на Уч-Баші. 
Фото Евеліни КРАВЧЕНКО, 2009 р.

Кераміка Уч-Баша старшого (І) і молодшого (ІІ) дотаврських 
періодів. (За: КРАВЧЕНКО та ін., 2016 р.)
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стеляли шари руйнування оборонних споруд городища близько 
середини VIII ст. до н.е. Залишки оборонних стін перекривали 
засипаний центр металургії заліза – один із найбільш потужних 
і ранніх у Північному Причорномор'ї, який стояв на ще раніших 
оборонних спорудах – рові з давнім містком-в'їздом.

На сучасному етапі досліджень можна говорити про те, що 
поселення було засноване близько кінця ХІІ ст. до н.е. Це — час 
значних змін в історії Південної Європи і Середземномор’я, 
саме тоді відбулося завоювання Трої, народи моря тероризу-
вали Єгипет, а на Балканах виникло нове потужне об’єднання 
племен, яке отримало в історіографії назву фракійської тала-
сократії. Плем’я, яке заснувало це нове поселення у верхів’ї 
Севастопольської бухти, є спорідненим із населенням кола 
культур так званого фракійського або східного гальштату, й не 
виключено, що сам факт появи як цього, так й інших поселень 
періоду фінальної бронзи в Північному Причорномор’ї є відго-
моном цих глобальних процесів. 

Перші мешканці привезли з собою цілий комплекс знань і на-
вичок про вирощування злаків, домобудівництво, керамічне і 
бронзоливарне виробництво, обробку кристалічних порід каме-
ню, а також про море і його ресурси. Залишки усіх цих галузей 
господарства демонструють найраніші археологічні комплекси 
Уч-Баша. Вже в наступному горизонті на поселенні з’являють-
ся речі, спосіб виробництва яких відповідає попередньому го-
ризонту, однак типологічно тяжіє до білозерської археологічної 
культури, поширеної на півдні території України. На зламі ІІ і І ти-
сячоліть до н.е. на Уч-Баші сталися події, що призвели до руйну-
вань і пожеж. На згарищі однієї з будівель розкопками було знай-
дено уламок кістяного псалію, типового для чорногорівських 
пам’яток, що асоціюються із першими кочовиками, відомими 
ще як кіммерійці. В синхронних комплексах було знайдено ще 
декілька кістяних наконечників стріл, що також датуються часом 
появи чорногорівців у причорноморських степах.

Проте руйнування і пожежі не призвели до зупинення жит-

тя на поселенні. Навпаки, наступний період представлений чи 
не найбагатшими археологічними комплексами в цій частині 
Криму доскіфської доби. Пов’язано це із кількома чинниками: 
найраніші кочовики відкрили поселенцям контакти суходолом, 
вершництво пожвавило обмінні процеси і швидкість пересуван-
ня, і згодом, у другій половині ІХ ст. до н.е., на Уч-Баші виникає 
залізоробна майстерня. Це — один із найбільш ранніх центрів 
виробництва заліза в Північному Причорномор’ї, способом, що 
поширився сюди вже у сформованому вигляді із Західного Кав-
казу. Поява центру саме на Уч-Баші не випадкова – тут поруч 
із пагорбом Чортова городища через Чортову балку ще й нині 
видні виходи покладів гематитових руд у вапнякових відкладах. 
Це дуже якісні руди, де вміст заліза перевищує 50% при мінімумі 
шкідливих для проковування домішок, перш за все фосфору. На 
додачу пачка глин Чортова городища містить надзвичайно цінну 
для металургії бентонітову глину, вогнетривку і таку, що коксу-
ється. Усі ці фактори, а також доволі високий рівень суспільного 
розвитку мешканців Уч-Баша і стали запорукою постання тут за-
лізоробного центру. 

В середині VIII ст. до н.е. в причорноморських степах сталися 
події, які поклали початок новому ладові в регіоні – розпочався 
ранньоскіфський час. У цей період на Уч-Баші поспіхом пере-
будовується вся фортифікація, засипаються горни залізоробної 
майстерні і на них будується потужна оборонна стіна, ймовірно, із 
баштами і бойовими майданчиками, частини яких було відкрито 
розкопками 1950-х і 2000-х років. Будівництво нових оборонних 
споруд, попри авральні темпи (в траншеї фундаменту стіни були 
відбитки взуття його будівників, що свідчить про будівництво під 
сильними дощами, коли бентоніт зовсім розмокає), не було за-
кінчено. Фортеця не витримала штурм і впала, на місцях проло-
му стіни знайдено чимало стріл, уламків псаліїв, розбиті бойові 
сокири і булави, розколоті бойові молоти, розвали керамічних 
посудин із зовнішнього боку стін, пращові камені, порубані че-
репи і їх лицеві частини конів. Компактна група речей з місця 

Північний розкоп Уч-Баша. Господарські комплекси – льохи. 
Фото Евеліни КРАВЧЕНКО, 2012 р. Залишки фортифікації Уч-Баша. Фото Евеліни КРАВЧЕНКО, 2010 р.
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штурму вказує на їхню належність кочовикам, які пов’язуються 
із новочеркаськими старожитностями, що також ототожнюють із 
кіммерійцями. Найближче до Уч-Баша новочеркаське похован-
ня – це могила знатного воїна або вождя в Зольному кургані під 
Сімферополем, можливо, очевидця або учасника тих подій.

Після цих подій життя на городищі хоч згодом і поновилося, 
але на старе згарище повернулось зовсім не багато його колиш-
ніх мешканців. Були втрачені навички більшості ремесел, дещо 
деградувало господарство. Кераміка, найвиразніший індикатор 
етнічного походження, докорінно змінилася. Неймовірна строка-
тість керамічних типів, їхня тотожність із зовсім різними регіонами 
Причорномор’я від Середнього Дністра до Подоння свідчить, що 
до Криму після стрімкого проходу степами кочовиків-новочеркас-
ців збіглися залишки багатьох спалених і пограбованих городищ.

Показовою є одна річ із цього горизонту. Це фрагмент невеликої 
корчаги – глиняної посудини для рідкого продукту. Посудина на-
лежала не властивому попередньому горизонту Уч-Башу типові 
й була орнаментована також не властивим попередній кераміці 
орнаментом. Проте зверху на вже виготовленій посудині гострим 
металевим предметом хтось недолуго продряпав мотив старого 
зниклого орнаменту попереднього горизонту, ймовірно, востан-
нє в історії прикрасивши ним річ. Життя на поселенні тривало не 
довго, вже на початку VII ст. до н.е. люди спустились із вершини 
пагорба в долину річки, де виникло одразу кілька поселень, ма-
теріал яких типологічно відповідає останньому постпогромному 
горизонту Уч-Баша. Ці племена згодом, у VI-V ст. до н.е., перші 
грецькі поселенці і назвали таврами.

Власне, і в попередні часи Уч-Баш не був єдиним поселенням 
в Інкерманській долині. На протилежному березі річки Чорної 
навпроти старого броду через неї розташовувалось ще одне 
синхронне поселення – Сахарна Головка на схилі однойменної 
гори. Виникло воно, коли Уч-Баш уже існував, а подібність ма-
теріальної культури на цих поселеннях може вказувати, що це 
маленьке поселення на протилежний берег річки було винесено 
не випадково і саме учбашцями для контролю за бродом. Бо далі 
в горах за Сахарною Головкою починався наскрізний прохід до 
кримського степу. Ймовірно, що ще один виселок учбашців був у 
Балаклаві, проте недостатність матеріалів щодо нього лишає все 
на рівні припущень. Його дослідник О. К. Тахтай був репресова-
ний у 1950-х роках, і весь його архів досі зберігається в матеріа-
лах його справи в архіві нинішнього ФСБ у Сімферополі.

Ну а Уч-Баш повідав нам не лише невідому писемним джере-
лам історію Причорномор’я, а й надав численний археологічний 
матеріал, який зараз зберігається в фондах НЗ «Херсонес Тав-
рійський» та Інституту археології НАН України. Просунення робіт 
щодо розмінування штолень і наших досліджень робило ство-

рення музею на цьому непростому місці із трагічною і героїчною 
історією цілком реальним у найближчій перспективі. Для цього 
було підготовлено нову експозицію для відремонтованого анти-
чного залу Херсонеського заповідника, написано нову концеп-
цію, підготовлено до документального оформлення ділянку зем-
лі із пам’яткою археології, оформлено облікову документацію на 
пам’ятку національного значення Уч-Баш (охоронний № 270011-
Н за постановою КМУ № 928 від 03.09.2009). Але на кримську 
землю прийшов 2014 рік. Замість археологів на плато Чортова 
городища з’явилися «зелені чоловічки», замість музею знову по-
чали говорити про закриття цієї частини Інкермана і створення 
потужної військової бази РФ, наче не було підірваної пам’ятки 
археології разом із людьми, наче не було воєнного злочину, всіх 
цих жертв у 1942-му… 

Цинічно і дико виглядає подібне майбутнє для Уч-Баша, 
наче хтось вирішив повторити трагедію, яка вже кілька разів 
тут відбулася. Попри це, не можуть лишитися обійденими ува-
гою наші роботи і зусилля зі збереження і дослідження Уч-Ба-
ша, адже більше тисячі артефактів експозиційного значення, 
здобутих під час досліджень 2006-2013 років, зберігається в 
фондах Національного заповідника «Херсонес Таврійський» і 
ще близько 15 тисяч одиниць наукової колекції з цих розко-
пок протягом останніх років передано на зберігання до фондів 
Інституту археології НАНУ, протягом останніх 15 років опублі-
ковано більше 20 статей і дві монографії, присвячені безпосе-
редньо Уч-Башу. Все це дозволяє аргументовано говорити про 
необхідність збереження пам’ятки археології, як своєрідного 
архіву, а в подальшому створення на його розкопаних ділян-
ках музейного комплексу – скансену і меморіалу пам’яті жертв 
Другої світової війни. Адже тільки пам’ять може вберегти нас 
від повторення трагедій. Пам’ятаймо і не дамо повторити!

Фото надані автором
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ЗАГРОЗИ ВТРАТИ ОБ’ЄКТУ СВІТОВОЇ ТА 
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

"ХЕРСОНЕСУ-ТАВРІЙСЬКОГО" ЯК НАСЛІДОК 
РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Євген САМУХА, 
керівник служби міжнародних зв`язків Представництва 

Президента України в Автономній Республіці Крим

«Херсонес Таврійський» було включено до Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО 23 червня 2013 року на 37-й сесії Комітету 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі. До списку була 
також внесена і хора — сільськогосподарська округа навко-

ло Херсонесу. Рішення про включення було одностайним. 
Єдине зауваження стосувалося величезної православної цер-

кви-новобудови у самому центрі Херсонеського городища, 
що, на думку деяких археологів, шкодить древній пам’ятці.

Херсонес став сьомим об’єктом в Україні, ви-
знаним ООН з освіти, науки і культури світовою 
спадщиною, що містить видатні культурні та 
природні цінності. Дослідження руїн колиш-
нього Херсонесу розпочато з 1827 р., а систе-
матичні розкопки — з 1876 р. При розкопках 

виявлено залишки грецьких, римських і візантійських обо-
ронних мурів, житлових кварталів, будинків з басейнами на 

дощову воду, лазень з різним устаткуванням, господарчих і 
ремісничих споруд; понад 50 християнських церков, терм, те-
атру (на 3000 осіб) тощо. За мурами міста розкопано чимало 
поховань з багатим інвентарем.

Колекція музею формувалася понад сто років. На момент ро-
сійської окупації Севастополя у 2014 р. в фондах заповідника 
налічувалося більше 200 тисяч предметів побуту, культурного 
і релігійного призначення, знайдених під час розкопок в око-
лицях міста. Це — одна з найбагатших археологічних колекцій 
Європи. 

3 жовтня 2015 р. уряд РФ своїм розпорядженням вніс «На-
ціональний заповідник «Херсонес Таврійський» у федераль-
ну власність до «об’єктів культурної спадщини федерального 
значення, включених в Єдиний державний реєстр об’єктів 
культурної спадщини (пам’яток історії та культури) народів 
Російської Федерації», та перейменував на «федеральну дер-
жавну бюджетну установу культури Державний історико-ар-
хеологічний музей-заповідник «Херсонес Таврійський». У 
розпорядженні зазначається, що Мінкультури Росії здійсню-
ватиме функції та повноваження засновника установи і спіль-
но з «Росмайном» і з «урядом Севастополя» має забезпечити 
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в установленому порядку «прийняття у власність РФ» майна, 
закріпленого за установою, що декларувалася РФ у 2014-2015 
рр. як така, що перебуває у «власності міста Севастополя».

РФ намагалася інтегрувати «Херсонес Таврійський» в но-
вому статусі у світовий культурний простір. ЮНЕСКО не ви-
знало російської юрисдикції об’єкта та офіційно припинило 
співробітництво з музеєм-заповідником на період тимчасової 
окупації Криму. Зрозумівши марність цих намагань, влада РФ 
вирішила на власний розсуд проводити археологічну, рес-
тавраційну і дослідницьку діяльність у Херсонесі, включаючи 
цінні знахідки у російські музейні фонди, та використовувати 
історичну пам’ятку у своїх інформаційно-пропагандистських 
цілях та для проведення розважальних заходів.

5 грудня 2015 р. президент РФ В. Путін підписав указ про 
внесення музею-заповідника «Херсонес Таврійський» до «осо-
бливо цінних об’єктів культурної спадщини народів РФ». Міні-
стру культури РФ було доручено включити музей-заповідник у 
реєстр особливо цінних об’єктів культурної спадщини народів 
Росії, уряду РФ доручено забезпечити правові, фінансові та ма-
теріальні умови діяльності федеральної державної бюджетної 
установи культури «Державний історико-археологічний му-
зей-заповідник «Херсонес Таврійський» як особливо цінного 
об’єкта культурної спадщини народів РФ. Указ набув чинності з 
1 січня 2016 року. 22 грудня 2015 р. «влада» анексованого Криму 
вивезла заставний і пам'ятний камені Свято-Володимирського 
собору Херсонесу Таврійського в російське місто Владимир, до 
пам'ятника князю Володимиру і будівництва Собору.

У зв’язку з цим МЗС України, українські ЗМІ та громадські акти-
вісти висловили своє занепокоєння, адже фактично «Херсонес 
Таврійський» перетворюють з наукового на релігійний об’єкт. 
Відповідний аналітичний огляд Кримської правозахисної групи 
«Стан національного заповідника «Херсонес Таврійський» згід-
но з нормами та стандартами ЮНЕСКО» презентували 25 груд-
ня 2015 р. у Києві. Проведений дистанційний моніторинг схиляє 
експертів до того, що цю спадщину намагаються перетворити 
переважно на релігійний об’єкт.

Фахівці констатують нестабільну ситуацію: зміна керівни-
цтва, передача заповідника під юрисдикцію різних організа-
цій, неможливість контролювати заповідник міжнародними ін-
станціями. Правозахисники також відзначають таку негативну 

тенденцію, як зміна російською владою призначення істори-
ко-археологічного комплексу. Так, на виконання вказівки пре-
зидента РФ В. Путіна щодо перетворення Херсонесу на т. зв. 
«Мекку російського православ’я», де нібито почалось зміцнення 
централізованої російської держави, почалося будівництво для 
духівника В. Путіна – владики Тихона культурно-просвітницько-
го «музею християнства», в його рамках окупантами незаконно 
здійснюється масштабна реконструкція території заповідника. 

Зокрема, вже встановлено малі архітектурні форми з сенсорними 
кіосками, зроблено оглядовий майданчик з панорамною інсталяці-
єю та бетонний постамент під макет території Херсонесу, біля «баш-
ти Зенона» будують нову прохідну. При цьому будматеріали скла-
дують безпосередньо на території давнього городища, будівельне 
сміття розкидається по всьому заповіднику, а будівельна техніка 
знищила трасування середньовічного храму, порушила культурний 
шар та елементи музеєфікацій комплексу античних споруд.

Фінансує нібито розвиток музею-заповідника, покращен-
ня його технічної оснащеності і благоустрою для проведення 
культурно-масових заходів, а фактично втрату унікальної іс-
торичної автентичності об’єкта всесвітньої спадщини росій-
ський Фонд «Моя історія», який уклав відповідну угоду з му-
зеєм-заповідником «Херсонес Таврійський» за погодженням 
з Міністерством культури РФ.

Останніми кричущими фактами руйнівних дій російських 
окупантів стало проведення у 2018-2019 рр. т. зв. «міжнарод-
ного музичного фестивалю» «Опера в Херсонесі», для чого на 
територію заповідника було завезено 15 фур металоконструк-
цій та дизель-генераторну електропідстанцію, встановлено 
чотири сцени, три екрани, трибуну для глядачів загальною 
вагою 500 тонн, світлове і звукове обладнання потужністю 50 
кіловат. Все це було змонтовано безпосередньо на древніх ру-
їнах та створило вкрай негативне антропогенне навантажен-
ня на пам’ятку ЮНЕСКО. 

Під час підготовки до розважального заходу було викинуто як 
сміття середньовічні арочні камені та античну колону, комунікації 
прокладалися на залишках археологічних об’єктів, будівництво 
велося там, де ще не завершено дослідницькі та реставраційні 
роботи, важка техніка рухалася по культурному шару та нерозко-
паній частині городища.

За наявними даними, роботи з організації фестивалю «Опера в 
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Херсонесі» велись окупаційною владою відповідно до Акта дер-
жавної історико-культурної експертизи від 22.05.2018 р., прове-
деної трьома особами: Бєляєвим Леонідом Андрійовичем – про-
відним науковим співробітником Інституту археології Російської 
академії наук, Замжицькою Ольгою Михайлівною – керівником 
наукового відділу ФДУП «Центральні науково-реставраційні 
майстерні» та Свіріною Оленою Вікторівною – архітектором. 

Заповідник «Херсонес Таврійський» за часів підпорядкуван-
ня Україні мав цілу низку землевідведень, але з’ясувати, чи 
діють вони нині, важко. Йдеться про 450 га території в межах 
Севастополя. Ділянка перебуває в оточенні дачної забудови. 
На ці площі зазіхають як цивільні, так і російські військові. 160 
га – це так звана 10-та ділянка в Юхариній балці, що входить у 
згадані площі, це колишній танкодром. За часів України його не 
використовували, передали територію під археологічні дослі-
дження. Кілька античних садиб там розкопано. Це — найкра-
ще збережена, незабудована частина хори поліса Херсонесу 
Таврійського, завдяки якій об’єкт номіновано до Списку всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО. На цьому майданчику збереглися 
посадки спеціально для танкових навчань, і немає гарантії, що 
Росія вирішить залишити цю землю заповіднику, а не вико-
ристовувати її у військових цілях або під комерційну забудову.

Не краще йдуть справи і з хорою (садибами) Херсонесу, яка 
простягається на багато кілометрів і теж перебуває під охоро-
ною ЮНЕСКО. У квітні 2016 року російські військові закатали в 
бетон ділянку античної садиби на півострові Маяковий. Тепер 
там залитий бетоном котлован 250 на 250 метрів і 2 метри зав-
глибшки. «Було складено акт про знищення античної садиби 
– об’єкта культурної спадщини федерального значення запо-
відника «Херсонес Таврійський», – повідомив тоді «начальник 
управління охорони об’єктів культурної спадщини» Денис Про-

ценко. Взимку 2018 року під ківш бульдозера потрапила анти-
чна садиба III століття. На цьому місці планувалося побудувати 
фондосховище археологічного музею-заповідника «Херсонес 
Таврійський». 

Крім того, майже 70% периметра стародавнього міста при-
падає саме на морський берег, і вже готується проект з бере-
гоукріплення Херсонесу. При цьому керівництво музею вирі-
шило виконати рекомендації профільного комітету всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, що були надані ще в 2013 році: «Негайно 
вжити заходів щодо консервації та стабілізації найбільш враз-
ливої частини видимих археологічних залишків для запобіган-
ня їх руйнуванню і зникненню». Як повідомляється, тільки на 
проект берегоукріплення Херсонесу витратять 200 млн рублів. 
А самі роботи, за попередніми розрахунками фахівців, можуть 
обійтися в 4 млрд рублів.

13 квітня 2018 р. виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення 
про направлення до окупованого Криму моніторингової місії, 
яка буде боротися зі знищенням Росією історичної спадщи-
ни кримськотатарського народу і півострова в цілому. У жовт-
ні 2018 р. у Парижі на 205-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО 
було розглянуто доповідь Генерального директора, в якій 
констатується відсутність можливості для України доступу до 
своїх об’єктів культурної спадщини, історичних та архітектур-
них пам’яток, музеїв, біосферних резерватів, наукових центрів 
тощо. Фіксуються факти незаконних археологічних розкопок, 
вивезення культурних цінностей з території Криму. У докумен-
ті наголошується на необхідності налагодження ефективного 
моніторингового механізму ситуації в окупованому Криму та 
повідомляється про консультації між Україною та Секретаріа-
том ЮНЕСКО щодо формату запровадження прямого моніто-
рингу у сфері компетенції Організації.

Фото Анатолія КОВАЛЬСЬКОГО
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ПРО  ПЕРЕПРАВУ  ГОТІВ  
У  КРАЇНУ  СКІФІЮ  («ОIUM») 

Фортеця Каламіта, м. Інкерман. Фото Анатолія КОВАЛЬСЬКОГО

Дмитро ЧОБІТ, 
історик, член Національних спілок письменників 

і краєзнавців України.

1. ПРО ГОТІВ НА ВОЛИНІ, ПОДІЛЛІ ТА В КРИМУ

Г
оти – один із знаменитих войовничих народів ан-
тичного часу, народ-мандрівник, народ-армія, ос-
новним ремеслом якого стала війна, розбій, грабіж 
і руйнування; народ, який на початку нашої ери зі 
Скандинавії прибув у Балтійське Помор’я, а звідти 
через українські землі дістався берегів Азовського 

моря і Дону, оселився в Криму, покорив Північне Причорно-
мор’я, Подністров’я, Подунав’я і Балкани, народ, який ще у IV 
ст. прийняв християнство, а згодом від нього відступив, мав 

власну писемність і навіть переклав Біблію своєю мовою, на-
род, який став на службу Риму, а потім його зруйнував, здійс-
нював набіги на Кавказ, у Малу Азію і Грецію, опанував Апен-
нінський і Піренейський півострови, пройшов більшу частину 
Європи: від Скандинавії на півночі – до Криму на півдні і від 
Дону та Кавказу на сході – до побережжя Атлантичного оке-
ану на заході; у своїх далеких мандрах сягнув острова Кіпр і 
Північної Африки, але так ніде і не створив сталої держави, 
не зберігся як народ і не заклав основу жодному сучасному 
народу, та ще в ранньому середньовіччі перетворився на ле-
гендарний міф.

Але готи відігравали у житті всієї Європи колосальну роль 
– вони здійснили значний вплив на усі народи і держави, з 
якими перебували у найменших контактах, що відбилося на 
їхньому господарському житті, побуті, звичаях, мові. Однак 
найголовнішим є те, що готи під тиском гунів спричинили 
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Велике переселення народів і знищили Римську імперію. 
Готи залишили по собі великий спадок, який зафіксований у 
пам’ятках археології та писемності, топонімах, європейських 
мовах і навіть у прізвищах людей. Кожен із цих елементів іс-
торико-культурної спадщини готів має пряме відношення і до 
України: вельбарська археологічна культура, значна кількість 
географічних назв, сотні українських слів і висловів, окремі 
особливості української мови, архітектурно-будівельна і тран-
спортна термінологія та прізвища багатьох  українців.

Тема готів є дуже цікавою та пізнавальною. Крізь призму 
історії готів і їхніх взаємин із давніми слов’янами межиріччя 
Дністра, Західного Бугу і Дніпра відкривається дивовижна 
картина минулого рубежу і перших століть нашої ери.

Пройшовши всю територію теперішньої України від Волин-
ського Полісся до Північного Причорномор’я, готи оселилися 
на півдні, зокрема і в Криму. Наприкінці IV ст. під натиском 
гунів готи залишили Північне Причорномор’я, перейшли Ду-
най та взяли дуже активну участь у Великому переселенні 
народів. Але не всі готи подалися у мандри Європою, окре-
мі готські колонії ще понад тисячу років існували подекуди на 
землях України, зокрема у селі Стиборівка на Львівщині. Але 
найбільш відомим уламком готів стали кримські готи, які про-
живали у Криму, де вони оселилися наприкінці ІІІ ст., античні 
автори їх називали трапезітами.

Готи, які взяли участь у Великому переселенні народів, по-
ступово розчинилися серед інших етнічних груп. Кримські ж 
готи зберегли свою самобутність до кінця XVIII ст. Вони роз-
мовляли готською мовою, яка належала до групи германських 
мов і була дуже подібною до німецької, принаймні готи та німці 
легко могли між собою порозумітися.

Ці факти вперше письмово засвідчив фламандський пись-
менник, вчений і дипломат Ож’є Гізелін де Бусбек (1522-1592). 
Під час свого перебування у Стамбулі, де він з 1554 до 1562 
року був посланником Священної Римської імперії, О. Г. Бу-
сбек зустрівся з двома кримськими готами, спілкувався з ними 
та встановив, що їхня мова близька до німецької. Наслідком 
спілкування став словник із близько 80 готських слів, які за 
лексикою подібні до тексту Біблії, перекладеної готською мо-
вою у V столітті просвітителем Ульфілою.

Кримські готи, як і нащадки готів із села Стиборівка на Львів-
щині, зберегли свій скандинавський етнотип: світла шкіра, бі-
ляве і руде волосся, ластовиння, сірі і голубі очі. Своєю поста-
вою, мовою кримські готи відрізнялися від кримських татар, 
греків і тюрків Криму. А. де Бусбек записав зі слів готських 
співрозмовників, що кримський хан набирає до свого війська 
з числа готів загін чисельністю 800 осіб.

У Криму готи створили власну державу – князівство Феодо-
ро, яке займало територію південно-західного гірського Кри-
му (ХІІ-ХV ст.). Після захоплення Криму османами князівство, 
як самостійна державна одиниця, було скасовано, а його сто-
лиця місто-фортеця Феодоро перейменована на Мангуп.

Здавна кримські готи прийняли православ’я, вони мали 
власну Кафинсько-Готську митрополію і свого єпископа, які 
підпорядковувалися Константинопольському патріарху. 

Цей фактор став головною причиною депортації росіянами 
кримських готів у 1798 році. Захопивши у 1783 році Крим, цар-
ський уряд розпочав заходи щодо його русифікації. З цією ме-
тою до Криму завозили етнічних росіян та українців, а виселя-
ли так званих інородців: кримських татар, турків, греків, готів.

Особливу проблему становила наявна здавен Готська ми-
трополія. Шляхом підкупу росіянам вдалося умовити готсько-

го єпископа переселитися у Приазов’я, за його закликом туди 
ж подалися і всі готи. Новим центром став Маріуполь, але туди 
канули й інші народи, у цьому конгломераті готи й асимілю-
валися. Так не стало ані готської митрополії, ані народу готів, 
які компактно проживали у Криму з ІІІ-ІV століть, тобто понад 
півтори тисячі років. Але пам'ять про них не вмерла. До наших 
днів збереглися руїни готських фортифікацій у Каламіті (тепер 
Інкерман біля Севастополя) та на Мангупі.

Добре пам’ятали про кримських готів і у гітлерівській Німеч-
чині. Після захоплення Криму Гітлер планував створити на 
Півдні України окрему провінцію Gotengau (Готенґау), а Крим 
мали перетворити на Gotenland – «Землю готів». Сімферополь 
називали Готенборг, а Севастополь Теодорісгафен.

Плани Гітлера та німецьких нацистів стали причиною того, 
що в радянські часи на тему готів було накладено своєрідне 
табу, її не досліджували і практично нічого на неї не писали. У 
70-х роках ХХ ст. навіть відомій гото-гепідській археологічній 
культурі дали нову назву вельбарська, аби не згадувати готів, 
однак вони відіграли у житті багатьох народів Європи, у тому 
числі й предків українців, дуже важливу роль і залишили по 
собі немалу пам'ять в історії, мові, культурі. Тому в наш час 
тема готів знову опинилась у центрі уваги дослідників.

Серед питань особливе місце посідає проблема річки, через 
яку готи переправлялися у країну, названу істориком Йорда-
ном – Ойум; він же ототожнює її зі Скіфією. Країна Ойум по-
чиналася за рікою, на якій готам непоправно зруйнувалася 
переправа. Оскільки готи прямували на південь і в Крим, то 
численні дослідники вважали, що цією річкою був Дніпро, а 
отже, країна Ойум (Скіфія) починалася на його лівому березі. 
Отже, від місця переправи готів залежить і локалізація краї-
ни Скіфії, названої готським істориком Йорданом ще й Ойум. 
Цю країну та її населення описує не лише Йордан, а й десятки 
античних авторів. І якщо виходити з того, що місце злощас-
ної переправи було на пониззі Дніпра, то й Скіфія (Ойум) та її 
населення, назване Йорданом спалами, розташовувалися на 
півдні теперішньої України. Але не все так просто. То була зов-
сім інша і значно менша ріка.    

2. ПРОБЛЕМА ЛОКАЛІЗАЦІЇ МІСЦЯ ПЕРЕПРАВИ ГОТІВ У 
КРАЇНУ СКІФІЮ

Серед питань, пов’язаних із перебуванням готів на давніх 
землях України, одним із найважливіших і найпринциповіших 
є проблема локалізації місця їхньої переправи по мосту че-
рез прикордонну ріку, описану готським істориком Йорданом 
у праці «Про походження і діяння готів. «Getica». Подолавши 
переправу, готи на чолі з Філімером увійшли у землі Скіфії, які 
Йордан назвав країною «Ойум». Місцезнаходження цієї кра-
їни наукою до сьогодні не встановлено, отже, не вирішеним 
залишалося питання етнічної належності її населення, назва-
ного Йорданом спалами; його навіть не намагалися пов’язати 
з жодною археологічною культурою.

І назва країни «Ойум», і назва народу «спали» більше ніде, 
крім праці Йордана «Гетика», не зустрічаються. Від вірного 
вирішення питання, що то була за прикордонна ріка, залежить 
правильне визначення території країни «Ойум» та її населен-
ня – спалів з усіма подальшими логічними побудовами, що 
звідси випливають.

На даний час в історичних дослідженнях присутні різні 
версії локалізації згаданого Йорданом моста, по якому пере-
правлялися готи. Це, своєю чергою, приводить до ще більшої 
кількості гіпотез щодо місцезнаходження країни «Ойум» та її 
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населення – спалів. Наведемо далеко не повний їхній перелік.
Видавець «Гетики» Йордана та автор ґрунтовного комента-

ря до цього твору О. Ч. Скржинська стверджувала, що «Ойум» 
– це «давньогрецька Гілея на лівому березі Нижнього Дніпра 
і його лиману»1. Австрійський дослідник історії готів Х. Воль-
фрам писав, що країна «Ойум» розташовувалася «в долинах 
на узбережжі Азовського моря»2. Біля Азовського моря роз-
міщував «Ойум» і польський історик Г. Ловмянський3, а його 
співвітчизник Т. Левицький – на північному узбережжі Азов-
ського моря і навіть на Керченському півострові4. Російський 
історик Г. В. Вернадський вважав, що «Ойум» був під Киє-
вом5, а радянський В. Н. Топоров, що у Дунайських плавнях6. 
У степах Півдня теперішньої України локалізували «Ойум» 
німецькі дослідники В. Краузе7 та Е. Шварц8. Відома сучасна 
дослідниця історії готів В. П. Буданова, хоча й звернула ува-
гу на наявність у праці Йордана суперечностей, пов’язаних із 
країною «Ойум», проте висловила припущення, що цей край 
міг розташовуватися біля берегів Меотиди, тобто Азовсько-
го моря9. У колективній монографії В. П. Буданової, А. А. Гор-
ського та І. Є. Єрмолової зазначено, що рух готів «до Приазов’я 
йшов через Полісся й якусь частину Скіфії, названу Йорданом 
«Ойум». Її локалізація залишається спірною»10. Отже, не ви-
рішеним є й питання про згаданих Йорданом у країні «Ойум» 
спалів. В. П. Буданова констатує: «Етнічна належність спалів 
Йордана спірна»11. Без чіткої відповіді залишається й питання 
щодо місця та обставин поділу готів на дві частини – остготів 
і вестготів, і навіть варіантів їхніх назв. Залежно від того, де 
дослідники локалізують міст, по якому переправлялися готи, 
вони й розташовують країну «Ойум», народ спалів і пов’язу-
ють із цією місцевістю поділ готів на дві частини. Отже, від 

правильної локалізації на місцевості моста, який під час пе-
реправи готів «непоправно зруйнувався», залежить справа 
з’ясування багатьох інших питань, пов’язаних із населенням 
України перших століть нашої ери та, зокрема, готів.       

Опис переходу готів через не названу Йорданом ріку по мос-
ту є одним із  найяскравіших епізодів у його праці. У зв’язку із 
надзвичайною важливістю процитуємо цей фрагмент цілком:

«Коли там виросло велике множество народу (мається на 
увазі Повіслення, – Д.Ч.), а правив всього тільки п’ятий після 
Беріга король Філімер, син Гадаріха, то він постановив, щоб 
боєздатні мужчини готів разом із сім’ями рушили звідти. У по-
шуках кращих країв і сприятливіших місць він прийшов у зем-
лі Скіфії, які на їх мові називалися «Ойум».

Філімер, захопившись багатим достатком тих країв, перевів 
туди половину війська, після чого, як розповідають, міст, пе-
рекинутий через ріку, непоправно зруйнувався, так, що ніхто 
більше не мав можливості ні перейти, ні повернутися.

Кажуть, що місцевість ця замкнута, оточена топкими болота-
ми та водяними вирвами; таким чином сама природа зробила 
її нездоланною, об’єднавши разом і перше, і друге.

Можна повірити свідченням подорожніх, що до сьогодніш-
нього дня там лунає рев худоби і чутно людську присутність, 
хоча чути це ніби із далека. 

Та частина готів, яка була при Філімері, перейшовши ріку, 
опинилася, кажуть, переміщеною у країну Ойум та заволоді-
ла жаданою землею. Тут же без зволікання підступають вони 
до племені спалів і, зав’язавши битву, добиваються перемоги. 
Звідси вже, як переможці, прямують вони у крайню частину 
Скіфії, сусідню з Понтійським морем»12.

Відома дослідниця античних джерел і автор перекладу праці 

Повінь на річці Західний Буг. 2017 рік
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Йордана «Гетика» російською мовою О. Ч. Скржинська у ко-
ментарі до неї писала: «Можна майже із впевненістю сказа-
ти, що рікою, яку готи перейшли («emenso amne») на шляху 
в Ойум і в Причорномор’я, був Дніпро».13 Висновок О. Ч. Скр-
жинської значною мірою ґрунтується на твердженні історика 
Ф. А. Брауна про те, що місце переходу готів через Дніпро було 
«в районі Великого Лугу, де численні протоки і невеликі озер-
ця утворюють широкі болота»14. Торкаючись питання руйнації 
моста під час переправи готів, визначний австрійський істо-
рик Хервіг Вольфрам писав: «Рікою, яка розділила готів, був, 
імовірно, Дніпро»15. Практично таку ж думку висловив сучас-
ний український медієвіст Л. В. Войтович: «З великою долею 
ймовірності можна стверджувати, що гіпотеза Ф. Брауна щодо 
переправи готів через Дніпро в районі Великого Лугу або Оле-
шшя більш правдоподібна»16. Подібних поглядів дотримував-
ся і український археолог І. Н. Козак, він зазначив, що рікою, 
через яку переправилася частина готів Філімера, «очевидно 
був Дніпро»17.  Про Дніпро, як місце переправи готів Філімера 
у країну Ойум, писав і Ю. В. Глушко, він теж повторив версію 
їхньої переправи «в районі Великого Лугу, можливо, в гирлі 
судноплавного Дніпра, біля острова Хортиця»18. 

Питання щодо переправи готів через прикордонну ріку по 
мосту, який непоправно зруйнувався, що призвело до поділу 
переселенців, не є простим, тому всі вищезазначені дослід-
ники не локалізували ріку в категоричній формі, а залишали 
якусь долю сумніву в тому, що це трапилося на Дніпрі. Однак 
версія про переправу готів по мосту через Дніпро чомусь ста-
ла майже хрестоматійною. В історичних дослідженнях навіть 
публікуються схеми, на яких зображено рух готів із Повіслення 
у Приазов’я через Дніпро нижче сучасного  Запоріжжя19.

Варто зазначити, що дотепер історики фактично не наводи-
ли достатніх і переконливих аргументів щодо локалізації місця 
переправи готів Філімера через прикордонну ріку по нещас-
ливому для них мосту, зокрема, на Дніпрі. Фактично ми маємо 
справу лише із непевними припущеннями. З цього приводу 
слушну пропозицію висловив російський вчений В. Н. Топо-
ров. В основному поділяючи думку О. Ч. Скржинської щодо ймо-
вірності переправи готів у нижній течії Дніпра, він зауважив: 
«Не заперечуючи такої локалізації, все-таки можна думати і про 
інші можливості»20. Таких можливостей поки що ніхто не шукав, 
тому дніпровська версія Ф. Брауна і О. Ч. Скржинської утверди-
лася як головна, але не єдина.

Про Дніпро, як місце переправи готів Філімера, писав і ро-
сійський історик Г. В. Вернадський, але він стверджував, що 
вони рухалися Поліссям і переправилися через Дніпро там, 
де згодом виріс Київ, а вже звідти лівим берегом дійшли до 
Чорного моря21. Свою версію щодо руху готів через Полісся і 
долання ними Дніпра Г. В. Вернадський значною мірою об-
ґрунтовував на підставі праць західноєвропейських і сканди-
навських дослідників. Починаючи з 20-х років ХХ ст., версія 
щодо руху готів із Повіслення через Полісся і поліські болота 
стала традиційною.

Така гіпотеза ґрунтується на словах Йордана про те, що міс-
цевість, якою йшли готи, оточена «топкими болотами і тря-
совинами». На цій підставі дослідники чомусь вирішили, що 
таким краєм на шляху просування готів мусили бути прип’ят-
ські болота. Виходячи із цієї концепції, німецький історик Н. 
Вагнер писав, що коли згодитися із традиційною точкою зору, 
дослідник буде бачити маршрут руху готів таким чином: «Готи 
рухаються від устя Вісли до її верхів’їв, потім, можливо, по пра-

Мангуп. Фото Анатолія КОВАЛЬСЬКОГО
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вій притоці Західного Бугу досягають прип’ятських боліт, до-
лають їх і наближаються до Дніпра. По мосту вони переходять 
Дніпро. Причому це вдалося зробити лише половині племені, 
оскільки міст зруйнувався і друга половина готів залишилася 
на правобережжі Дніпра. Ті готи, які перейшли Дніпро, всту-
пають у бій зі спалами, перемагають їх і рухаються до Чорного 
моря»22.

Хоча Н. Вагнер не вказав, де саме на Дніпрі готи могли 
влаштувати переправу по мосту, його гіпотеза в головному 
збігається із думкою Г. В. Вернадського. Однак сам Н. Вагнер 
засумнівався у достовірності повідомлення Йордана про пе-
рехід ріки по мосту, вважав це легендою і висловив думку, що 
готський історик так написав, виходячи із факту проживання 
готів на обох берегах Дніпра23.

Ми ще повернемося до розгляду версій щодо переходу готів 
по мосту через Дніпро, а зараз лише заперечимо останню тезу 
Н. Вагнера. По-перше, Йордан нічого не говорив про перехід 
готів по мосту через Дніпро – він лише написав, що «міст, пе-
рекинутий через ріку, непоправно зруйнувався»24. Тобто Йор-
дан не зазначив назви ріки. По-друге, Йордан добре знав про 
Дніпро і згадав його у «Гетиці» шість разів. Якби готи перехо-
дили Дніпро по мосту, то Йордан про таке написав би. Оскіль-
ки  Йордан не вказав назви ріки, то вона йому не була відома. 
По-третє, нема жодних підстав називати легендою опис пере-
прави готів через ріку по мосту, який непоправно зруйнувався і 
розділив готів на дві частини. Ця подія таки мала місце, бо вона 
сильно вразила готів, зафіксувалася в їхній народній пам’яті 
та у часи Йордана (середина VІ ст. н.е.) про непоправне руйну-
вання мосту, що трапилося наприкінці ІІ – на початку ІІІ ст. н.е., 
готи все ще розповідали у переказах, співали у піснях і навіть 
добре знали місце цієї нещасливої переправи, про що пише 
сам Йордан: «Можна повірити свідченням подорожніх, що до 
сьогоднішнього дня там лунають голоси худоби і помітні ознаки 
людського перебування, хоча чутно це ніби  із далека»25.

Єдине, з чим можна солідаризуватися із Н. Вагнером, так це 
з його сумнівом у самій можливості переправи готів по мосту 
через Дніпро. На той час (кінець ІІ – початок ІІІ ст. н.е.) готи 
просто не були в змозі спорудити міст через Дніпро у його се-
редній або нижній течії, бо тут глибина та ширина ріки робили 
таку спробу безнадійною. Але це жодним чином не виключає 
того, що сильно заболочена місцевість, на якій непоправно 
зруйнувався міст, розташовувалась на зовсім іншій ріці.

До речі, Н. Вагнер, сумніваючись у можливості переправи 
готів по мосту через Дніпро, стверджував, що дорога готів не 
могла проходити через прип’ятські болота26. Він не виключав 
і можливості руху готів торговим шляхом, який зв’язував пів-
денне узбережжя Балтійського моря з рівнинним Причорно-
мор’ям. На думку Н. Вагнера, що була підтримана В. П. Буда-
новою, то міг бути торговий шлях Вісла – Західний Буг – Дніс-
тер або Вісла – Західний Буг – Південний Буг27. Така версія 
є досить слушною, логічною і цілком вірогідною, бо рухатися 
усім народом по второваних торгових шляхах на південь нез-
рівнянно простіше і легше, ніж долати прип’ятські болота, 
численні водні перешкоди Полісся та ще й Дніпро у літню пору 
року. На цих торгових шляхах і слід шукати ріку із нещасливим 
для готів мостом.

У книзі «Готський шлях» сучасний російський археолог 
М. Б. Щукін зазначив, що «болотиста місцевість на південь 
від великої повноводної ріки Прип’яті дуже нагадує описану 
Йорданом місцевість на шляху руху готів Філімера»28. І хоча 
дослідник далі не розвинув думку, з неї напрошується висно-

вок про ймовірність переправи готів через Прип’ять, тобто у 
зоні Волинського Полісся.

На Волинське Полісся, як можливе місце переправи готів, 
звернув увагу і М. С. Грушевський: «У готській народній тра-
диції, переказаній у Йордана, переховувались спогади про 
мандрівку непрохідними багнистими просторами – очевидно, 
поліськими; там на гатях провалилась і згинула сила людей. 
Подолавши ці багна, готи перейшли в край, прозваний ними 
Оіum»29. 

Таким чином, у працях вітчизняних та іноземних дослідни-
ків, які торкалися теми просування готів територією України, 
існує три версії щодо локалізації переправи війська Філімера 
по мосту через ріку: дві – через Дніпро у його нижній течії та 
біля сучасного Києва й одна на Волинському Поліссі без кон-
кретного зазначення назви ріки.

Всі три версії щодо локалізації місця переправи ґрунтують-
ся на невірному висновку, побудованому на словах Йордана 
про те, що місцевість, у якій готи по мосту переправлялися 
у країну Скіфію (Ойум), «оточена топкими болотами та водя-
ними вирвами». Ці слова дослідники без належних підстав 
поширювали на все Полісся, прип’ятські болота, Великий Луг 
у Пониззі Дніпра і навіть Дунайські плавні, тобто на значні те-
риторії площею у сотні і тисячі квадратних кілометрів. Однак 
Йордан писав не про великі простори Скіфії (Ойум), а лише про 
місцевість, прилеглу до мосту, тобто йдеться про заболочені 
береги ріки, а не про якийсь великий болотний край. Звідси 
випливає, що прив’язка слів Йордана до значних заболочених 
просторів Полісся, Великого Лугу чи Подунав’я є необґрунто-
ваними, безпідставними, а тому – хибними. Підтвердженням 
цьому служать і слова Йордана, що відразу ж після переправи 
готи на чолі з Філімером без затримок атакували місцеве на-
селення, назване ними спалами і досягли перемоги. Вже це 
свідчить, що поблизу заболочених берегів неназваної Йорда-
ном ріки розташовувалася суха поверхня, на якій проживали 
спали й на якій відбулася їхня сутичка з готами. У болотах По-
лісся, Великого Лугу на Дніпрі чи плавнях Дунаю сутичка готів 
зі спалами виглядає нереальною. Але де вона відбулася? 

3. ПРО ВЕРСІЮ ПЕРЕПРАВИ ГОТІВ ЧЕРЕЗ ДНІПРО
Вирішити проблему, насамперед, допомагає праця само-

го Йордана «Гетика», в якій він пише, що після переправи 
готи Філімера «без зволікань підступають до племені спалів 
і, зав’язавши битву, здобувають перемогу. Звідси вже як пе-
реможці рухаються вони в крайню частину Скіфії, прилеглу до 
Понтійського моря»30. Із цих слів чітко видно, що місце пере-
прави готів через ріку по злощасному мосту розташовувалося 
на протилежному боці від «крайньої частини Скіфії, прилеглої 
до Понтійського моря». Крайня частина Скіфії біля Понтій-
ського, тобто Чорного моря, була на півдні, отже, її протилеж-
ний бік слід шукати на півночі, і це аж ніяк не може бути нижня 
течія Дніпра з його Великим Лугом, бо вона теж розташована 
недалеко від моря. Крайньою північною частиною Скіфії мог-
ла бути лише Волинь і Волинське Полісся, куди готи проникли 
із сусіднього Повіслення, що надійно засвідчене численними 
пам’ятками вельбарської археологічної культури. Ми поверне-
мося до цієї теми, але спочатку потрібно докладно розглянути 
версії щодо переходу готів по мосту через Дніпро у Великому 
Лузі або Олешші та на місці теперішнього Києва.

Версія Ф. Брауна та О. Скржинської про перехід готів по мос-
ту через Дніпро на терені Великого Лугу, яку повторюють деякі 
дослідники, має бути рішуче відхилена з таких причин.



ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ | №4-6 | 201958

Ширина Дніпра у його нижній течії становить понад кіло-
метр, а його глибина тут сягає від 6-ти до 10-ти метрів. На та-
кій глибині збудувати міст і тепер вкрай складно, а коли вра-
хувати його довжину разом із порослими очеретом плавнями 
у кілька кілометрів біля кожного берега, то у давнину це була 
не лише неможлива, а й абсолютно зайва річ.

З античних джерел відомо, що германські племена не мали 
досвіду будівництва великих мостів і долали ріки в основно-
му по льоду взимку та через броди влітку. Це підтверджують і 
топоніми з основами Furt – «брід» у сучасних німецькомовних 
країнах: Ерфурт, Франкфурт, Клягенфурт тощо31. Навіть через 
набагато вужчий і мілководніший Рейн германці тих часів пе-
реправлялися не через мости, а іншими способами: по льоду, 
вбрід, човнами.

В історичних джерелах є чимало відомостей про давні пе-
реправи через Дніпро, але не по мостах. Зокрема, печеніги 
у Х-ХІ ст., а половці у ХІІ-ХІІІ ст. і татари у ХІІІ-ХVІІ ст. долали 
Дніпро вище острова Хортиця – на Кічкаській переправі. У літ-
ню пору кримські татари часто переправлялися через Дніпро 
вплав поблизу Тамані, де течія ріки відносно спокійна. Звідси 
випливає, що й у більш ранні часи то були традиційні місця 
переправ. Ними цілком могли переправитися загони готів під 
час якогось військового походу, але цього не могли зробити 
десятки тисяч возів із їхніми сім’ями та домашнім скарбом, до 
того ж обтяжені великими стадами худоби у ході переселення 
всім народом.  

Історичні джерела мовчать щодо наявності на Дніпрі мостів 
аж до ХІХ ст. У давні часи через Дніпро переправлялися, як 
правило, взимку, коли він замерзав, або влітку на поромах. 
Ще перший київський князь Кий був перевізником, тобто пе-
ревозив людей, коней, вози через Дніпро на поромах. У літню 
пору на поромах могли переправлятися і готи – це було наба-
гато простіше і безпечніше, а головне – швидше порівняно із 
будівництвом грандіозного мосту через Дніпро.

О. Скржинська звернула увагу, що у праці Йордана зовсім не 
відображено таку важливу подію, як перехід готами Дніпра, 
без чого вони не могли потрапити до Криму та Приазов’я. Ця 
обставина, мабуть, стала основною причиною, чому Ф. Браун, 
а за ним і О. Скржинська пов’язали із Дніпром  розповідь Йор-
дана про перехід готів через ріку мостом.

На наше переконання, мовчання Йордана щодо переходу 
готами Дніпра має більш прозаїчне пояснення. Такий перехід 
не завдав їм жодного клопоту, тому й не позначався в усних 
переказах та піснях готів – основних джерелах Йордана, щодо 
відомостей про їхні перші переселення. Очевидно, що готи 
подолали Дніпро взимку, коли він замерз. По замерзлій кризі 
ріки переправлятися все одно, що їхати полем – дорога рівна. 
Саме у такий спосіб згодом готи не раз переправлялися через 
Дунай і нападали на провінції Римської імперії. Зимова пере-
права через Дніпро не створила готам жодних проблем, вона 
стала буденною подією, тому й не залишила помітних слідів у 
їхніх усних переказах та піснях, а отже, і не потрапила на сто-
рінки праці Йордана.

Для підтвердження ймовірності саме зимової переправи 
готів по льоду через Дніпро наведемо кілька прикладів з іс-
торичних досліджень, античних і візантійських джерел про 
суворі зими і замерзання Дунаю, Азовського і Чорного морів 
та переправи по льоду через Керченську протоку і навіть Бос-
фор. Видатний античний географ кінця І ст. до н.е. – початку 
І ст. н.е. Страбон писав: «Лід в усті Меотійського озера (Азов-
ського моря, – Д.Ч.) такий міцний, що … полководець Мітридата 

здобув перемогу над варварами у кінному строю, б’ючись на 
льоду»32. (Strabo ІІ.1.16). В іншому місці він пише, що Азовське 
море так замерзає, що «морський шлях із Пантікапея (Керч, – 
Д.Ч.) у Фанагорію (античне місто на узбережжі Таманського пів-
острова, – Д.Ч.) стає доступним для возів»33. (Strabo VІІ.3.18). 
Взимку 173-174 рр. н.е. Дунай вкрився такою міцною кригою, 
що на ній відбулася битва язигів з римлянами34.

У візантійських джерелах, зокрема «Короткій хроніці» Ге-
оргія Монаха (Амартола) і «Житії імператриці Феодори», опи-
сано сувору зиму при імператорі Феофілі (помер 20 січня 842 
р.). Тоді «солоне море через сильну і жорстоку зиму замерзло 
від Хрисополя до гавані Боспор і в околицях Халкідона, так 
що вози, в’ючна худоба і всякий народ через море пішки і на 
конях пересувалися по льоду впродовж п’ятнадцяти днів»35. 
Отже, замерзали не лише ріки, Азовське і Чорне моря, а й 
навіть протока Босфор у Константинополі. Опис надзвичайно 
суворої зими 763-764 рр. залишили Феофан Ісповідник і Ни-
кифор Патріарх. Вони майже тотожні. Ось як писав Феофан: 
«У цьому році, на початку жовтня, почалися жорстокі, суворі 
морози, не лише у наших землях, але того більше, на сході, на 
півночі, на заході, так, що море північного узбережжя Понту 
скаменіло від холоду на 100 миль і на 30 ліктів у глибину, від 
Зінхії і до Дунаю, ріки Куфіса, Дністра і Дніпра, до Некропіл і 
решти берега до Месемврії і Мідії зазнали того ж самого. А 
коли такий лід покрився ще й снігом, то товщина його збіль-
шилася до 20 локтів, і стала подібною суші, і ходили пішки по 
льоду від Хазарії і Булгарії і решти сусідніх племен люди, дикі 
і домашні тварини»36.

У «Пасхальній хроніці» записано, що при імператорі Аркадії 
в 402 р. «море замерзло на 20 днів подібно до скла»37. Йдеться 
про Чорне море біля Константинополя; там воно замерзло і в 
609 році38. Згідно з повідомленнями Михайла Гліки (ХІІ ст.) при 
візантійському імператорі Василеві ІІ Болгаробойці  приблиз-
но у 1010 р. «випала жахлива зима, так що замерзали всі ріки, 
і озера, і саме море»39. Відомо, що протока Босфор замерзала 
у 1621, 1663, 1823, 1849 і 1862 роках40.

В описі подорожі у Тану, що у гирлі Дону, венеціанця Йосафата 
Барбаро теж є запис про замерзання у 1479 ріки Дону та Азов-
ського моря: «Минувши Астрахань, вони прийшли в Таманські 
степи, а потім, обігнувши Черкесію, вони попрямували до ріки 
Дону і затоки Забакського (Азовського, – Д.Ч.) моря; і море, і ріка 
Дон були покриті льодом»41. Подібних прикладів чимало, але 
найпоказовішими є відомості кримськотатарського літописця 
ХVІІ ст. Гаджі Мегмета Сенаї Кримського, бо вони чудово пояс-
нюють суть зимових переправ через водні перешкоди. У сво-
їй праці «Історія хана Іслам Гірея ІІІ» Г. Сенаї, описуючи похід 
кримськотатарського війська на Кавказ у 1644 р., зазначає, що 
на його сьомий день вдарили сильні морози і почалася сувора 
зима, «замерзли ріки на їхньому шляху, і це полегшило завдання 
настільки, що зайве й писати»42. Тобто замерзлі ріки надзвичай-
но сприяли просуванню військ, на той час то було добре зрозумі-
ло, і Г. Сенаї вжив вислів, «що зайво й писати». Далі він описує 
переправу кримськотатарських військ через Керченську протоку 
по льоду, і зазначає, що, маючи незліченну кількість кораблів, 
татари не в змозі були переправити усі свої війська через про-
току впродовж 20 днів і продовжує: «Тепер ця морська глибина 
промерзла й стала рівною, зручною дорогою, наче міст із заліза, 
тому переправа була дуже легкою, і, одним словом, замість мі-
сяця цю відстань було перейдено за тиждень»43. Ось у чому річ 
– замерзлі ріки і навіть Керченська протока ставали рівними до-
рогами, тому у давнину їх легко долали.



ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ | №4-6 | 2019 59

Наведене свідчить, що у далекому минулому замерзав не 
лише Дніпро, а й Дунай, Азовське і Чорне море включно із 
протокою Босфор у Константинополі. До цього можна додати 
добре відомий Тмутараканський камінь, напис на якому свід-
чить, що у 1068 р. князь Гліб міряв море по льоду від Тмутара-
кані до Корчева (Керченську протоку) і наміряв 14000 сажнів44. 

Якщо кригою сковувалася солона морська вода впродовж 23 
км (ширина Керченської протоки), то що тоді говорити про 
прісну воду Дніпра на відстані одного-двох кілометрів. 

Із вищенаведеного випливає, що і тисячу, і дві тисячі років 
тому не лише через Дунай і Керченську протоку, а й через 
Дністер і Дніпро у зимову пору можна було переправитися 
по кризі. Замерзання Дунаю і Керченської протоки в античні 
часи і добу середньовіччя свідчать, що глобальне потепління, 
про яке тепер так багато говорять, почалося далеко не сьо-
годні. На початку нашої ери долання Дунаю, Дністра, Дніпра 
та інших рік по кризі у зимову пору мусило бути звичним яви-
щем. Цю думку підтверджують і спостереження за Дніпром з 
кінця ХVІІІ до ХХ ст., які здійснювала адміністрація Російської 
імперії. У цей час усі ріки України взимку сковувалися кригою 
на 2-3 місяці45. Так, Дніпро біля Києва щорічно вкривався кри-
гою у період з 21 листопада (у 1804 році) до 29 січня (1822 р.), 
а скресав з 7 лютого (1843 р.) до 23 квітня (1805 р.)46. При цьо-
му найкоротший час, коли ріка була скована кригою, тривав 
41 день (1824 р.)47. У Катеринославі (тепер місто Дніпро) спо-
стереження почалися пізніше, але загальна картина не надто 
відрізнялася від Києва – Дніпро тут замерзав з 22 листопада 
(1862 р.) до 30 січня (1847 р.), а скресав у період від 25 лютого 

(1807 р.) до 19 квітня (1808 р.)48. Найкоротший час, коли ріка 
була скована кригою, тут тривав 40 днів (1846 р.)49.

Подібна ситуація із замерзанням Дніпра мусила бути і на 
рубежі нашої ери – ріка щорічно сковувалася кригою не мен-
ше, ніж на 40 днів, що було цілком достатньо для переходу 
великих мас народу, худоби, перевезення домашнього скар-
бу. Очевидно, що саме у подібний спосіб готи переправилися 
через Дніпро під час своєї подорожі до Приазов’я. Міст через 
Дніпро вони не могли збудувати із багатьох причин та й це їм 
було зовсім зайве.

З огляду на вищенаведене, версію щодо переходу готів по 
мосту через Дніпро у Великому Лузі слід відхилити як недо-
стовірну.

Звичайно, що, прямуючи у Приазов’я, готи мусили подолати 
Дніпро, цілком імовірно, що вони переправилися десь у Ве-
ликому Лузі або Олешші, але статися це могло лише у зимо-
ву пору по льоду та значно пізніше часу їхнього вторгнення у 
країну Ойум. Тобто перехід готів через Дніпро не може бути 
пов'язаний із описом у «Гетиці» Йордана.

Версія Г. В. Вернадського щодо переходу готів через Поліс-
ся і переправу по мосту через Дніпро поблизу теперішнього 
Києва не знайшла прихильників і була аргументовано відхи-
лена О. Ч. Скржинською50. Таким же чином потрібно відхилити 
і подібну версію Н. Вагнера. Як ще один аргумент на запе-
речення таких версій слід додати, що у випадку руху готів із 
Повіслення через Полісся вони б мали на шляху сильно за-
ліснену і заболочену місцевість та велику кількість водних пе-
решкод – правих приток Прип’яті і Дніпра: Турії, Стиру, Горині, 

Руїни Фуни. Фото Анатолія КОВАЛЬСЬКОГО 
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Случі, Тетерева, Ужа, Ірпеня та ін. А якщо врахувати, що готи 
йшли не лише військом, а усім народом – із сім’ями, худобою, 
домашнім добром, то мандри через ріки, які течуть упоперек 
шляху, робили б такий рух неможливим. Тут слід зазначити, 
що основний шлях з Волині і Галицької землі на Київ аж до 
кінця ХVІІІ ст. йшов у напрямку Броди – Васильків, він минав 
численні річки і прямував вододілом басейнів Прип’яті та Пів-
денного Бугу; з ХV до ХVІІІ ст. його називали Королівською до-
рогою51. Згадкою про це залишилися назви вулиць і доріг у 
Василькові і Білгородці: Брідська дорога і Галицький шлях та 
Бродівська вулиця м. Києва у напрямку Білгородки. Це – один 
із найдавніших шляхів України, у багатьох місцях він прямував 
по межі степу і лісу, на що вказує склад ґрунту обабіч нього. 
Про цей шлях мусили знати готи, тому їм не було жодного ре-
зону пробиватися до Дніпра через поліські ліси, болота і ріки. 
Але і цим шляхом готи не йшли під час свого переселення, бо 
він лежав осторонь від їхньої основної мети – Чорного моря. 

4. ЙОРДАН І ЙОГО «ГЕТИКА»
Для кращого розуміння версії щодо переправи готів по мос-

ту через ріку Волинського Полісся слід коротко зупинитися на 
особі Йордана та його праці «Про походження і діяння готів. 
«Getica» – один  із найвизначніших історичних творів епохи 
раннього європейського середньовіччя. Йордан народився 
близько 485 – помер після 551 р., гот за походженням, він був 
нотарем (секретарем) аланського воєначальника Гунтігіса, і 
жив у перехідний час від античності до раннього середньовіч-

чя, тому його називають і пізнім римським істориком52, і візан-
тійським істориком53, і готським істориком або істориком готів54.

Основу «Гетики» складає «Історія готів» у 12-ти книгах Фла-
вія Кассіодора, в якій, як пише Йордан: «Виклад здійснюється 
за поколіннями і королями від давніх часів і донині»55. Пра-
цею Ф. Кассіодора, за словами Йордана, він мав змогу кори-
стуватися «впродовж всього трьох днів»56. Ф. Кассіодор закін-
чив свій твір до 533 р.57. Сам Ф. Кассіодор (повне ім’я Флавій 
Магна Аврелій Кассіодор Сенатор (бл. 490 – бл. 585 рр.)) нале-
жав до найосвіченіших людей свого часу, понад 30 років він 
служив при правителях Остготського королівства, а у 507 р. 
став особистим секретарем короля Теодоріха Великого58. Він 
оформлював усі королівські накази і розпорядження59. На за-
мовлення короля Ф. Кассіодор написав історію остготів, вико-
риставши при цьому найрізноманітніші джерела, у тому числі 
Марка Аблавія (прізвище пишеться і через «б» – Аблабій)  – 
вестготського історика ІІІ – ІV ст., який описав похід готів до 
Чорного моря та їхній поділ на остготів і вестготів (остроготів і 
візіготів)60. Праця Аблавія теж не збереглася. 

У «Гетиці» Йордана події охоплюють час відтоді, як готи покинули 
Скандинавію, висадилися поблизу гирла Вісли, покорили тамтешні 
племена (І ст. н.е.), згодом рушили до Чорного моря (ІІ – ІІІ ст. н.е.), а 
звідти – на захід аж до Італії та Іспанії (ІV – VІ ст.). Таким чином, пра-
ця Йордана висвітлює події, які відбувалися у Скандинавії, Східній, 
Центральній і Західній Європі впродовж півтисячі років.

Окрім творів Ф. Кассіодора і, ймовірно, самого Аблавія, Йор-
дан використав праці інших античних авторів, епос готів: піс-

Мангуп. Руїни базиліки Василя і Олени
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ні, перекази та ще якусь працю з історії вестготів невідомого 
автора61.

Таким чином відомості про переправу по мосту, який непо-
правно зруйнувався під час переходу готів Філімера у країну 
Ойум, Йордан міг почерпнути від Ф. Кассіодора, Аблавія, не-
знаного автора, з готського епосу або кількох із цих джерел 
одночасно. Цю подію від часу, коли жив Йордан, відділяло 
приблизно 350 років, тому й не дивно, що Йордан міг чимало 
важливого опустити, але й донесене ним є безцінним. Над-
звичайна цінність для науки «Гетики» Йордана полягає не 
лише у тому,  що вона є важливим і досить вагомим писем-
ним джерелом, що охоплює події ІІ – VІ ст. н.е., які відбувалися 
на землях теперішньої України, а й тому, що лише в ній збе-
реглася інформація з давніших джерел: праць Ф. Кассіодора, 
Аблавія, незнаного вестготського автора та епосу готів, які, на 
жаль, не збереглися.

Яскраво описаний епізод переправи готів на чолі з Філі-
мером через ріку по мосту, який непоправно зруйнувався, 
потрапив у «Гетику» Йордана зовсім не випадково. Для усіх 
готів це стало великим нещастям і подією, яка міцно запала 
у пам’ять всього народу. По-перше, як зазначив сам Йордан, 
унаслідок руйнування моста ріка розділила готів. В історичних 
дослідженнях цей поділ пов’язують із остготами (остроготами) 
на чолі із представниками роду Амалів, до якого належав Фі-
лімер, і вестготами (візіготами) на чолі з вождями із не менш 
знаного роду Балтів62. По-друге, мусило бути розділено і чи-
мало родин, що спричинило сімейні трагедії. По-третє, пе-
рейшовши міст, готи потрапили у нову для них країну, яку 
Йордан назвав «Ойум». По-четверте, увійшовши в «Ойум», 
готи одразу ж вступили у битву з місцевим населенням, яке 
вони називали спалами, і перемогли його. По-п’яте, під час 
руйнування мосту загинуло багато людей. На це вказують сло-
ва Йордана про те, що «до сього дня там чутно голоси худо-
би і вловимі ознаки людського [буття], хоча чути це ніби  із 
далека»63. Із цих слів видно, що на час написання Йорданом 
своєї праці (середина VІ ст.) готи добре знали місце злощасної 
переправи, яка відбулася наприкінці ІІ ст.; вони там навіть до 
чогось прислухалися; це вказує на те, що міст розташовувався 
на якомусь важливому шляху. Але де його шукати? Відповідь 
підказують здобутки археології.

5. ГОТИ І ПАМ’ЯТКИ ВЕЛЬБАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВОЛИНІ І 
ПОДІЛЛЯ

За даними археологічних досліджень відомо, що готи, з яки-
ми пов’язують вельбарську культуру, проникли зі Скандинавії 
на південне узбережжя Балтійського моря і Нижнє Повіслення 
у першій половині І ст. н.е.64 Покоривши місцеві племена, готи 
поступово розширили зону своєї експансії та на початку ІІ ст. 
н.е. досягли Західних Мазур на сході Польщі та сучасної По-
знані на її південному заході65. У другій половині ІІ – на почат-
ку ІІІ ст. н.е. вельбарське населення проникло у Мазовію, Під-
ляшся, межиріччя Вісли і Західного Бугу та у басейн північних 
приток останнього66. За висновками М. Б. Щукіна, Д. Н. Козака 
і В. Д. Барана, в останній чверті або й наприкінці ІІ – на почат-
ку ІІІ ст. н.е. пам’ятки вельбарської культури з’явилися на Во-
лині67. Отже, археологічні матеріали дають підставу стверджу-
вати, що просування готів із берегів Нижнього Повіслення до 
Волині тривало приблизно 150-200 років. Оскільки поява готів 
на Волині припадає на кінець ІІ – початок ІІІ ст. н.е., то очевид-
но, що саме тоді десь тут і відбулася знаменита переправа по 
мосту, який непоправно зруйнувався. Про те, що той нещас-

ливий для готів міст мусив бути саме на Волині, свідчить не 
лише те, що цей край розташовувався на протилежному кінці 
від берегів Чорного моря по напрямку руху готів на Південь, а 
й те, що у Причорномор’ї вони з’явилися лише у середині ІІІ 
ст., про що свідчать численні писемні джерела того часу. Пер-
ша згадка про готів у Північно-Західному Причорномор’ї від-
носиться до 238 р.68 Вона належить придворному імператора 
Юстиніяна Петру Патрицію, у творі якого під назвою «Історія» 
згадано посольство карпів до намісника Мезії Тулія Менофі-
ла, під час якого карпи прагнули отримати плату від римлян 
так, як і готи69. Звідси випливає, що станом на 238 р. готи вже 
отримували якісь субсидії від римлян у Подунав’ї, виходить, 
що вони прибули у Нижнє Подністров’я і Нижнє Подунав’я 
значно раніше. А. М. Ременніков стверджує, що це сталося у 
першій половині ІІІ ст. н.е.70  В. П. Буданова спочатку назива-
ла першу третину ІІІ ст. н.е., як час появи готів у Північному 
Причорномор’ї71, а згодом стверджувала, що перша згадка 
про них у Пониззі Дунаю відноситься до 214 р. н.е.72 З 230-
х до 260-х років відбуваються походи готів по Чорному морю 
і по суші73.  Впродовж 255-257 рр. готи вже здійснили низку 
спустошливих походів Чорним морем74. У 269 р. готи організу-
вали у гирлі Дністра будівництво 6 тисяч суден для морського 
походу75. Звідси випливає, що військові загони готів з’явилися 
у Нижньому Подністров’ї у першій чверті ІІІ ст. н.е., а основна 
маса готів прибула туди дещо пізніше – у середині ІІІ ст. На час 
приходу готів у Північно-Західне Причорномор’я вказує і факт 
залишення римськими гарнізонами давніх грецьких колоній 
Тіри й Ольвії в гирлах Дністра і Південного Бугу у проміжку 
253-269 рр.76 Тоді ж у Подунав’ї розпочалися «готські війни», 
які вели римляни із пришельцями з далекої півночі та їхніми 
союзниками77.

Військові операції готів у Подунав’ї і Чорному морі, зали-
шення римськими гарнізонами Тіри та Ольвії свідчать, що 
у середині ІІІ ст. готи вже домінували у Північно-Західному 
Причорномор’ї. Звідси випливає, що на той час  переселення 
готів усім народом разом із сім’ями та союзними племенами 
у Нижнє Подністров’я і Подунав’я стало доконаним фактом. 
Таким чином, процес переселення готів із Нижнього Повіс-
лення у Північне Причорномор’я розтягнувся приблизно на 
200 років. Як вважають дослідники, він проходив поступово у 
кілька етапів78. Відомий український археолог І. К. Свєшніков, 
який досліджував пам’ятки, пов’язані з готами, зокрема у Ди-
тиничах біля Дубна, писав, що шлях переходу готів із пониззя 
Вісли на південь «пролягав вверх по Віслі і Західному Бугу, 
а далі через Волинь у напрямку на Крим»79. Про волинський 
напрям руху готів пише і видатний український археолог В. Д. 
Баран: «Шлях готів в Україну проходив із Нижнього Повіслен-
ня на Волинь, а звідти по Горині вверх у межиріччя Дніпра 
й Південного Бугу»80. На Волинь, як вже було сказано вище, 
готи прибули наприкінці ІІ – на початку ІІІ ст., а у Нижнє Подні-
стров’я – у середині ІІІ ст., тобто приблизно через 50 років піс-
ля їхньої появи на волинських землях. Виходить, що перш ніж 
рушити усім народом на південь, готи впродовж кількох де-
сятиліть перебували на Волині, їхня присутність там підтвер-
джується пам’ятками вельбарської археологічної культури, 
поширеними на просторі від Західного Бугу до Горині81. Про 
тривале перебування готів на Волині та Волино-Подільському 
пограниччі свідчать і топоніми готського походження82, і ан-
тропоніми, особливо у селі Стиборівці та її окрузі, і, що найпо-
казовіше, – значна спадщина готів у сучасній українській мові, 
у тому числі військовій, будівельній, транспортній, побутовій 
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термінології, у приповідках і навіть чисто готських лайках83.

6. ДЕ РОЗТАШОВУВАВСЯ МІСТ У КРАЇНУ «ОЙУМ»?
Оскільки Йордан чітко написав, що перехід готів Філімера 

через ріку по злощасному мосту стався на самому початку їх-
нього походу із Повіслення у Скіфію (Ойум), то ця переправа 
не могла бути на півдні, у Причорномор’ї, а лише на півночі – 
на Волині, саме тут і слід її шукати. Допомагає у цьому Йордан, 
який пише, що, перейшовши ріку, готи «опинилися, кажуть, 
переміщеними в країну Ойум»84. У цій невеликій фразі є два 
дуже суттєвих моменти.

Перший. Вжите Йорданом дієслово «кажуть» чітко вказує, 
що на час написання «Гетики» (бл. 551 р. н.е.) готи все ще 
говорили про злощасну переправу кінця ІІ – початку ІІІ ст. н.е. 
Цілком очевидно, що ця подія мусила дуже сильно вразити 
готів, бо вони надовго зберегли її у своїй пам’яті і передавали 
від покоління до покоління в народному епосі – піснях і пере-
казах, які й почув сам Йордан.

Другий. Згадана Йорданом ріка мусила бути прикордонною 
– на це вказують слова, що після переходу її по мосту готи 
опинилися переміщеними в країну Ойум. Виходить, що до цієї 
ріки була інша країна – сусідня з країною «Ойум». Готи на чолі 
з королем Філімером прийшли в країну Скіфію (Ойум) із По-
віслення. Отже, саме Повіслення і було сусідньою зі Скіфією 
(Ойум) країною. Звідси випливає, що західний кордон Скіфії 
(Ойум) слід шукати не в Приазов’ї і Північному Причорномор’ї, 
а поблизу Повіслення.

Країну, в якій готи опинилися після переправи по мосту че-
рез ріку, Йордан називає землями Скіфії й уточнює, що вона 
«на їх мові називалася Ойум»85. Дослідниця праці Йордана 
«Гетика» О. Ч. Скржинська підкреслює, що слово «Ойум» 
близьке до готського Aujōm і означає «край, багатий на воду», 
«річковий край»86. До сьогодні старе німецьке слово «Аu» або 
«Аuе» має майже таке саме значення: «Місцевість, оточена 
водою, щедро зрошена ріками»87. Проблема місцезнаходжен-
ня країни Ойум наукою не вирішена до сьогодні. О. Ч. Скржин-
ська свого часу написала: «Дуже важливо хоча б намітити, де 
розташовувалася область Ойум, щоб спробувати встановити, 
де вперше осіли готи, прийшовши на південь, наблизившись 
до Причорномор’я»88. Виходячи із власного помилкового вис-
новку про те, що готи переправилися по мосту через Дніпро у 
його нижній течії, О. Ч. Скржинська висловила думку, що кра-
їна Ойум починалася на Лівобережжі Дніпра89. Так логічне су-
дження, побудоване на недостовірному вихідному посиланні, 
привело до чергового невірного висновку. Насправді, Лівобе-
режжя Дніпра у його нижній течії, тобто Північне Причорно-
мор’я, розташовувалося на протилежному кінці Скіфії (Ойум) 
від того місця, куди вперше прибули готи у своїх мандрах із 
Повіслення. Таким краєм, безперечно, була Волинь, що ви-
пливає не лише з логіки аналізу писемних відомостей Йор-
дана, а й підтверджується пам’ятками археології вельбарської 
археологічної культури і топонімами готського походження 
Волині і Поділля. Отже, на шляху готів у їхній мандрівці усім 
народом із Повіслення на південь Волинь і Волинське Поліс-
ся стали початком країни Скіфії, яку готи по-своєму назвали 
«Ойум». Готське визначення терміна Ойум  як «край, багатий 
на воду», «річкова країна» цілком узгоджується із Волинню – 
справді, ця земля багата на численні річки, потічки й озера. 
Для подорожніх давніх часів надзвичайно важливим було те, 
аби на їхньому шляху були малі річки – місця, де зупинялися 
на перепочинок, поїли коней, худобу, запасалися водою. Во-

линь, як і увесь Український Лісостеп, відзначається саме та-
ким характером місцевості, тому визначення країни Ойум як 
краю, багатого на воду і річки, для цієї природної зони цілком 
правдоподібне.

До назви країни Ойум Йордан додає іншу – Скіфія. Отже, 
«Ойум» і «Скіфія» – це дві назви однієї країни.  Назву «Скіфія» 
вперше вжив ще у V ст. до н.е. Геродот, відтоді вона побутува-
ла в історичних джерелах аж до ХVІІ ст. Під Скіфією усі автори 
розуміли територію сучасної України від Прип’яті на півночі 
до Причорномор’я на півдні і від верхів’їв Дністра і середньої 
течії Західного Бугу на заході до Дону на сході. Тому і назва 
«Скіфія» теж вказує на те, що ця країна починалася, якщо йти 
із Повіслення, на середній течії Західного Бугу. 

Як свідчать пам’ятки вельбарської археологічної культури, 
готи з’явилися на Волині наприкінці ІІ –  на початку ІІІ ст. н.е. 
Отже, перед цим вони мусили перейти Західний Буг. На від-
різку від Бреста до Устилуга ця ріка тече через сильно забо-
лочену і важкопрохідну місцевість, тому там перехід готів усім 
народом був украй незручним і важким. Найкращим і найзруч-
нішим місцем для переправи через Західний Буг був і є про-
міжок між теперішніми Устилугом і Сокалем. Саме на цьому 
відрізку готи мусили переправитися через ріку, очевидно, що 
таке сталося ближче до Устилуга. Переправлялися готи усім 
народом, тобто із військом, сім’ями; на возах мусили везти ді-
тей, старих і немічних, харчі, одяг, домашні речі; гнали вони 
із собою стада худоби, отари овець і кіз. Загальна кількість 
готів та їхніх союзників, що з ними переселялися, невідома, 
але їх мусило бути понад 200 тисяч. Скільки їх перейшло че-
рез міст неясно. Йордан пише, що король Філімер «перекинув 
туди половину війська, після чого, як розповідають, міст, пе-
рекинутий через ріку, непоправно зруйнувався, так, що нікому 
більше не було можливості ні пройти, ні вернутися»90. Особли-
ве значення у цьому вислові мають слова про те, що «міст, 
перекинутий через ріку, непоправно зруйнувався». Якби зруй-
нувалася якась частина мосту, то її б полагодили, а тут вжито 
вислів «непоправно зруйнувався». Виходить, що відновлення 
мосту стало неможливою справою. Виникає запитання: «Що 
ж із цим мостом сталося?».

Для того, аби дати достовірну відповідь на це запитання, 
слід з’ясувати, що являв собою міст, по якому переправлялися 
готи. У найвужчому місці ріки Західний Буг його довжина не 
могла бути меншою 30-40 м. Таку відстань могли покрити мос-
том, влаштованим у три відомі способи.

Перший. Поставити поздовж ріки човни, зв’язати їх, а по-
верх них влаштувати дерев’яний настил. У такий спосіб пер-
ський цар Дарій переправив військо через Дунай у Скіфію. На 
Дунаї було використано великі судна, які забезпечили віднос-
ну стійкість настилу. На Західному Бузі човни були малі, тому 
вони не могли забезпечити потрібної стійкості.

Другий. Плавучий міст на плотах теж не був достатньо 
стійким для забезпечення переходу великої кількості народу, 
коней, худоби. Як і перший варіант його слід відхилити.

Третій спосіб найбільш імовірний. Це міст, споруджений на 
дерев’яних опорах, які забивають у дно річки з човнів. Опори 
з’єднують між собою поперечними і поздовжніми дерев’яними 
конструкціями, а поверх влаштовують настил. Така конструк-
ція мосту найбільш міцна та надійна; до того ж вона є найпро-
стішою. У такий спосіб мости на Волині будували до середини 
50-х рр. ХХ ст., а подекуди, можливо, і ще споруджують. Міст 
на опорах завдовжки 30-40 м виступав над поверхнею води не 
вище 1 м, бо інакше опору з човна не заб’єш.



ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ | №4-6 | 2019 63

Аби вірно відповісти на запитання, що могло статися із та-
ким мостом,  потрібно знати ситуацію на Західному Бузі та 
особливості цієї ріки, виходячи хоча б із нинішнього досвіду. 
Як правило, наприкінці травня – у першій  половині червня на 
Волині та Гологорах-Вороняках, де беруть початок Західний 
Буг та його допливи, часто трапляються тривалі дощі і силь-
ні зливи, які спричиняють великі повені. Тут варто згадати 
хоча б 2010 рік, коли Західний Буг і Вісла вийшли із берегів та 
спричинили небачені затоплення величезних територій Во-
линського Полісся та Польщі. Вода тоді місцями доходила не 
лише до вікон будинків, а й до їхніх дахів. Тобто піднімалася на 
3-6 і більше метрів та стояла впродовж кількох місяців!

Повені на Поліссі, хоч і надзвичайне, але буденне явище, по-
ліщуки до нього звикли і навіть приказку мають. «Право води», 
– говорили, коли стихія проривала греблі, зносила мости, зали-
вала луги, поля та ліси. Так є тепер, так було і в минулому.

Причини повеней полягають у тому, що Волинь рівнинна, і 
ріки, у тому числі і Західний Буг, мають малий ухил, тому те-
чуть повільно, а у верхів’ях ухил значний і швидкість більша. 
При затяжних дощах і великих зливах Західний Буг не всти-

гає прийняти всю воду, відбувається застій і раптовий розлив. 
Вода зносить усе на своєму шляху, передусім мости, а вий-
шовши з берегів, вона заливає довколишню місцевість, пере-
творює її на непрохідне болото і дуже часто стоїть аж до осені. 
В таку пору перейти Західний Буг у його середній течії неймо-
вірно складно, а переправитися цілим народом, з кіньми, ху-
добою, возами – неможливо.

Уявімо собі, що готи у теплу сонячну погоду почали пере-
праву через Західний Буг. Протягом 20-ти днів вони могли 
переправити половину війська та частину своїх сімей. Аж тут 
погода змінилася: випали сильні дощі, у Західному Бузі різко 
піднялася вода, міст став своєрідною греблею, яка затриму-
вала все, що ріка під час злив несе: хмиз, гілля, повалені де-
рева, копиці сіна; утворився затор, вода піднялася і підняла 
дерев’яний міст як поплавок разом із дерев’яними опорами, 
а потім цілком знесла перешкоду. Момент руйнування мосту 
стався тоді, коли по ньому переганяли стада худоби – на це 
вказують слова Йордана, що там «досі чути рев худоби»91.  По-
дальший підйом води лише на 1-2 метри накрив і ті опори, 
які ще вціліли. Від мосту не залишилося й сліду. Окрім цього, 

Успенський скит — резиденція Готських і Кафських митрополитів. Сучасний вигляд.  Фото  Віктора ДУЛЬЧАКА
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вийшовши із берегів, Західний Буг затопив усю прилеглу те-
риторію на лівому і правому берегах та унеможливив доступ до 
ріки. Ось вам і відповідь, чому міст зруйновано «непоправно».

У ситуації, що склалася після катастрофи мосту, готи були 
розділені на дві частини. Одна, на чолі з королем Філімером, 
уже переправилася на правий берег Західного Бугу, а інша за-
лишилася на лівому. 

В історичних дослідженнях побутує думка про те, що під 
час своїх мандрів на південь готи розділилися на дві гілки – 
остроготів (гревтунгів), яких ще називали остготами, і візіготів 
(тервінгів), або вестготів, таке сталося після того, як зруйну-
вався міст через ріку. У ІІІ – ІV ст. н.е. остроготи, на чолі з ко-
ролями з роду Амалів, осіли у Приазов’ї, а візіготи, на чолі з 
вождями з роду Балтів, проживали у Нижньому Подністров’ї 
і Подунав’ї92. Виходячи із хибного висновку щодо переправи 
готів по мосту через Дніпро у його нижній течії, поділ готів на 
два народи пов’язують із цією рікою і Причорномор’ям. Нази-
вають і Дністер, який нібито «став границею між остготським 
(грейтунги) і вестготським (тервінги) племінними союзами»93. 

В основі усіх подібних різночитань визначення місця, де готи 
розділилися на два народи і де слід шукати країну «Ойум» та 
народ під назвою спали, лежить визначальна проблема – ло-
калізація переправи по мосту через неназвану Йорданом ріку.

Вищенаведені докази й аргументи переконливо свідчать, 
що рікою, де готи переправлялися по мосту в країну «Ойум», 
був Західний Буг на ділянці десь біля Устилуга. Тут, на Волині, 
і мусив відбутися поділ готів на два народи.

Думку про те, що готи поділилися на дві частини не у При-
чорномор’ї, а на Волині, вперше висловив Д. Н. Козак: «Мож-
на припустити, – писав він, – що саме тут (на Волині, – Д.Ч.), а 
не в Північному Причорномор’ї, як прийнято в літературі, від-

бувся поділ готського війська (народу) на дві частини»94. Од-
нак дослідник не назвав причин такого поділу, а ними могли 
стати прозаїчні обставини – велика повінь та руйнування мос-
ту на Західному Бузі, що не лише перервало переправу готів 
та їхніх союзників, а й поклало початок поділу самих готів на 
два окремі народи – остготів і вестготів.

Із факту переправи готів по мосту, який непоправно зруйну-
вався, на Західному Бузі випливає, що країна Скіфія, імено-
вана Йорданом і другою назвою «Ойум», починалася на його 
правому волинському березі. Саме тут, на Волині, готи атаку-
вали місцеве населення, назване Йорданом спалами.

Час інвазії готів припадає на кінець ІІ – початок ІІІ ст. н.е. 
Із цим періодом на Волині пов’язані пам’ятки археології піз-
ньозарубинецької і зубрицької культур95, носіями яких були 
слов’яни96. Цих слов’ян ототожнюють із венедами античних 
авторів97.

Вірна локалізація мосту та ріки – Західного Бугу, по якому 
готи переправилися у Скіфію (Ойум), чітко розставляє усе на 
свої місця і дає можливість відносно точно здійснити рекон-
струкцію подій, які відбулися на землях теперішньої України 
майже 1800 років тому.

7. РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ
Наприкінці ІІ ст. н.е. готи та підлеглі їм племена вандалів, ругів, 

поморян, кашубів та ін. розпочали черговий етап свого пересе-
лення на південь. Це могло розпочатися у першій декаді трав-
ня – коли вже не було приморозків і виросла трава – основна 
пожива коней і худоби. Здійнявшись усім народом, готи та їхні 
союзники рушили із Повіслення у напрямку Волині. Тут перед 
ними постала одна значна перешкода – Західний Буг. Влашту-
вавши міст на дерев’яних опорах, із заздалегідь приготовленого 

Повінь на річці Західний Буг. 2017 рік
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матеріалу, готи розпочали переправу. Будівництво мосту завдов-
жки 30-50 м мусило тривати щонайменше 4-6 днів, а перепра-
ва 100 тисяч людей – десь близько 20 днів. У ході переправи, на 
початку – у першій половині червня, випали сильні дощі; під час 
повені вода змила міст і худобу, яка саме по ньому переправля-
лася; ріка вийшла з берегів, затопила навколишню місцевість, 
унаслідок чого сама природа поділила готів надвоє. Та частина, 
яка на чолі з королем Філімером встигла переправитися, опи-
нилася на землях Волині, які Йордан назвав Скіфією та Ойум. 
Тобто Скіфія та Ойум прилягали до Західного Бугу у його серед-
ній течії. Зосередивши сили, готи здійснили напад на місцеве 
слов’янське населення венедів, назване Йорданом спалами. Як 
наслідок – слов’янські пам’ятки пізньозарубинецької і зубриць-
кої культур на Західній Волині припинили своє існування, а на 
їхньому місці з’явилися вельбарські старожитності. Цей процес 
визначний український археолог Д. Н. Козак назвав витісненням 
германськими пришельцями місцевого слов’янського населен-
ня98. На Волині розпочалося майже двохсотлітнє домінування 
готів. Однак найголовніше полягає в іншому.

Локалізація місця переправи готів Філімера по мосту через За-
хідний Буг свідчить, що відносно Повіслення тут пролягав кор-
дон зі Скіфією, яку Йордан назвав країною «Ойум».  

Тут слід зазначити, що землі від Карпат до Середнього Дніпра – 
це прабатьківщина слов’ян. Цю територію з часів Геродота (485-
425 рр. до н.е.) античні автори називали Скіфією, а з ІІ ст. до н.е. 
і до ІІІ ст. н.е. іменували ще й Сарматією. Саме під назвою «Єв-
ропейська Сарматія» землі теперішньої України зображено на 
Восьмій карті Європи видатного географа ІІ ст. н.е. Клавдія Пто-
ломея99. На цій карті європейська Сарматія межує з Германією. 
Кордон між ними пролягав приблизно по Одеру та Віслі. Тобто 
Європейською Сарматією Клавдій Птоломей позначив терито-
рію проживання праслов’ян, їхню прабатьківщину. Назви «Скі-
фія» і «Сарматія» відносно території теперішньої України вжива-
лися істориками та картографами аж до ХVІІ ст. Тут варто згадати 
знамениту працю Олександра Гваньїні «Хроніка Європейської 
Сарматії»100. Тобто західний кордон країни під назвами «Скіфія» 
і «Сарматія» починався не у Північно-Західному Причорномор’ї, 
а на Волині і теперішній території Польщі. Це є ще однією дуже 
поважною підставою для висновку про те, що злощасний міст, по 
якому готи переправлялися у Скіфію (Ойум), розташовувався не 
на півдні теперішньої України, а на її півночі, на Волині.

Отже, Скіфія (Ойум) Йордана починалася від Західного Бугу і 
простягалася до Північно-Західного Причорномор’я. Населення 
цієї країни – це Йорданові спали. Тема країни «Ойум» та її народу 
– спалів – є вкрай важливою, але вона вартує окремого і преці-
кавого дослідження.
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ҐЕНУЕЗЬКІ ПАМ’ЯТКИ КРИМУ 
В СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ

Давні мешканці Криму, обороняючись від різних непроханих 
гостей, у своєму фортечному будівництві широко використо-
вували військово-інженерний досвід, накопичений хетами в Ма-
лій Азії, античними греками та римлянами, а також вірмена-
ми, візантійцями, хрестоносцями, ґенуезцями. Відтак усе те, 
що збереглося від численних укріплень Криму, набуває значення 
справжнього музею світової фортифікації просто неба1.

Ці укріплення віддавна забезпечували функці-
онування трансконтинентальної транспорт-
но-торговельної мережі. З ХІІІ століття Судак, 
Чембало і теперішня Феодосія, яка називала-
ся тоді Кафою, були заморськими колоніями 
багатого і впливового італійського міста-дер-

жави Ґенуї. Ґенуезці понабудували тут фортець, утримували 
військові гарнізони. Їхні консули тут правили і контролювали 
всю міжнародну торгівлю. Власне, заради цього й жили італійці 
тут, далеко від рідних пенатів.

Одного разу місто Ґенуя взяло банківський кредит і не змог-
ло (чи не схотіло) його повернути. Справа звичайна – таке тра-
пляється і з сучасними містами й навіть з цілими країнами. 
Однак кредитор виявився незвичайним: банк Святого Георгія 
був солідним міжнародним банком, що кредитував коронова-
них осіб. Тож він зажадав компенсації. 22 травня 1453 року в 
Кафі Рада сенаторів Ґенуї передала Кафу, інші міста, всі ма-
єтки, замки і всю округу як «безповоротний дарунок» банкові 
Святого Георгія. Але за іронією історії ця поважна установа 
не встигла скористатися своїм коштовним придбанням. Рів-
но через тиждень після укладення цієї угоди під ударами тур-
ків-османів упав Константинополь. Чорне море стало турець-
ким. Зв’язок Кафи з метрополією і з рештою Європи поступо-
во перервався. Подальше було лише справою часу. І коли 22 
роки по тому на узбережжі Кафи висадився турецький десант, 

Віктор ВЕЧЕРСЬКИЙ, 
кандидат архітектури, заслужений працівник культури 

України, доцент Київського національного університету 
культури та мистецтв
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він майже не зустрів опору. Так банк Святого Георгія придбав і 
майже одразу втратив чудове місто, згодом прозване на Сході 
за свою пишноту «Кучук Істанбул», тобто малим Стамбулом2.

Від тих часів у Феодосії збереглися частина мурів і веж місь-
кої фортеці, а також цитадель. Вони височать у старій частині 
міста над морем. Започатковані 1266 року, коли ґенуезці доби-
лися від намісника Золотої Орди передачі їм у володіння Кафи 
(тоді невеликого греко-аланського селища) і заснували тут 
свою торгову факторію. Вона швидко перетворилася на зна-
чне місто, яке спочатку було оточене ровом і земляним валом, 
а потім – дерев’яними стінами. У XIV ст. в Кафі починають зво-
дити високі кам’яні мури з вежами, завершені 1386 року. Вони 
складалися з двох ліній оборони: зовнішньої, яка оточувала 
все місто, і внутрішньої цитаделі, причому зовнішня лінія обо-
рони з 26 круглими і прямокутними вежами оточувала місто і 
з суходолу, і з моря. Перед суходільною частиною був улашто-
ваний викладений каменем глибокий рів з перекинутими че-
рез нього кам’яними арковими мостами, що вели до чотирьох 
брам міста. Головна з них розташовувалася на північно-захід-
ному кінці оборонної лінії біля вежі Костянтина. 

Протягом ХІХ ст. фортецю, яка втратила своє військове зна-
чення, поступово зруйнували. Дотепер збереглися лише три 
вежі, основа наріжної вежі з бастіоном, невеликі фрагменти 
мурів і рову.

Вежа Костянтина, збудована в 1382-1448 рр., стоїть на березі 
моря. Вона прямокутна в плані, двоярусна. Від неї зберегли-
ся три стіни. З боку моря укріплена укосом, що захищав її від 
руйнівної дії морських хвиль і слугував відбійною стіною при 
обороні. Особливістю вежі є машикулі (консольно розташова-
ні бійниці) в середній частині вежі, куди вели двері з другого 
ярусу. Сьогодні вежа Костянтина є символом Феодосії. 

Вежа Фоми, збудована в 1373 р., розташовується на горі 
Мітридат. Вона була крайнім захисним пунктом міських укрі-
плень на півдні. В плані напівкругла; від неї збереглася тільки 
нижня частина. Вежа Джіованні ді Скаффа, побудована в 1342 
р., стоїть біля підніжжя гори Мітридат. Вона охороняла місто 
з південного сходу й являла собою величезну круглу спору-

ду, змуровану з дуже великих блоків необробленого вапняка. 
Деякі дослідники навіть називають цю вежу круглим замком3.

Цитадель розташована в північній частині міста на бере-
зі Феодосійської затоки. Збудована навколо Карантинного 
пагорба. У плані це неправильний чотирикутник, видовже-
ний уздовж моря зі сходу на захід. Укріплення складалися з 
фортечних мурів, посилених дванадцятьма вежами, з шість-
ма брамами. У цитаделі за ґенуезьких часів містилися кон-
сульський палац, скарбниця, резиденція римо-католицького 
єпископа, будинки суду, контори для перевірки ваги, склади й 
магазини особливо коштовних товарів. 

Наприкінці XVІІІ та протягом ХІХ ст. за російського панування 
більшість споруд цитаделі, що втратила своє колишнє значення, 
було зруйновано. Збереглися тільки дві вежі XІV ст. – Климента 
і Кріско – з прилеглими фортечними мурами, а також пілон ве-
ликої брами. Обидві вежі належать до відкритого типу, тобто ма-
ють тільки три зовнішні стіни, щоби з двору цитаделі під час бою 
можна було б контролювати найманців, які обороняли ці вежі.

Феодосія. 1930 р., Богаєвский К.Ф.

У доокупаційному Криму всі охоронні дошки на архітектур-
них пам’ятках національного значення були двомовними, 

як на феодосійській вежі Костянтина
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На морському узбережжі збереглася ще й Докова вежа, збу-
дована в XІV  ст. Вона захищала східну частину міста з боку 
моря і слугувала морською брамою фортеці. У нижньому ярусі 
масивної прямокутної в плані вежі влаштована аркова брама. 
На східній стіні збереглася кам’яна плита з різьбленими гер-
бами ґенуезьких консулів. Від вежі вздовж моря йшли обо-
ронні мури (не збереглися)4.

Найвідомішою і найкраще розрекламованою фортифікацій-
ною пам’яткою ґенуезців у Криму є Судацька фортеця. Це – 
величезний комплекс на конусовидному Фортечному пагорбі 
150 м заввишки, який з південного боку стрімко обривається 
до моря. Фортеця, а по суті середньовічне місто, займає пло-
щу 29,5 га. Зі сходу й півдня пагорб цілком неприступний, із 
заходу – важкодоступний і є вразливим для нападу тільки з 
півночі5.

Фортеця Сугдея (грецька назва Судака) існувала вже в 212 
р., проте від неї нічого не лишилося. У VI ст. візантійці збу-
дували на березі моря Приморське укріплення, нині частково 
затоплене морем. У VIІІ ст. Судак став центром хозарських во-
лодінь у Криму. Тоді було збудовано нові муровані укріплен-
ня Нижнього міста. З Х ст. починається забудова Верхнього 
міста, яке отримує укріплення. Судак витримав напади тур-
ків-сельджуків у 1222 р., татар – у 1223 та 1239 рр. У 1260-х рр. 
Судак увійшов до складу володінь Золотої Орди і став улусом 
хана Берке – онука Чингіз-хана. У 1298-1299 рр. Судак зруйну-
вала орда хана Ногая. У 1365 р. в Судаку закріпилися ґенуезці, 
котрі називали його Солдайя (стародавні русичі називали 
його Сурож)6.

Будівництво нової фортеці з використанням старих візан-
тійських укріплень на північному схилі пагорба ґенуезці роз-
почали в 1371 р. і завершили в 1409 р., проте окремі роботи 
тривали до 1469 р. Усі будівлі й споруди зведені з місцевого 
каменю (сірого вапняка, пісковика і черепашника) на вапня-
ному розчині з додаванням битої цегли і черепків кераміки. 

Хоча укріплення будувалися, головним чином, місцевими ка-
менярами, вони зведені за канонами фортифікаційного мис-
тецтва середньовічної Західної Європи XIV-XV ст. Укріплення 
розраховані на оборонні й наступальні засоби того часу, коли 
вогнепальна зброя тільки зароджувалася7.

У 1475 р. Судак захопили турки й розмістили в фортеці свою 
залогу. Після завоювання Криму Російською імперією з 1783 
р. у фортеці дислокувався Кирилівський полк, для потреб 
якого почали розбирати стародавні муровані споруди. Проте 
більшість оборонних споруд добре збереглися дотепер і не 
зазнали значних перебудов (за винятком не в усьому вдалих 
реставраційних робіт 2-ї пол. ХХ ст.)8.

Фортеця має два яруси укріплень: нижній захищав місто, а 
верхній (цитадель) – слугував місцем перебування ґенуезької 
адміністрації і останнім оборонним рубежем захисників Суда-
ка в разі прориву ворога у фортецю. Нижній ярус укріплень в 
плані нагадує трикутник і складається з масивних стін, заввиш-
ки 6-8 і завтовшки до 2 м, укріплених чотирнадцятьма оборон-
ними вежами відкритого та закритого типу. Одна вежа напів-
кругла в плані, інші – чотирикутні й в основному триярусні. 
Від трьох веж збереглися тільки підмурки, від однієї – лише 
нижня частина. Оборонні мури мали бойовий майданчик і 
вінчалися зубцями-мерлонами. Перед мурами проходив рів. 
Багато веж названі іменами ґенуезьких консулів, котрі поєд-
нували обов’язки коменданта фортеці й скарбника. Кожен з 
них за час свого правління будував вежу або дільницю фор-
течного муру, про що свідчать латинські написи, вирізьблені 
на кам’яних плитах і прикрашені геральдичними гербами Ґе-
нуї, Солдайї (Судака), Кафи (Феодосії).

У середній частині нижнього ярусу укріплень розташовува-
лася головна брама фортеці з передмостним укріпленням, так 
званим барбаканом, фланкована з західного боку вежею Яко-
бо Торселло, зі східного – вежею Бернабо ді Франкі ді Пагано. 
Прибрамні вежі збудовані під тупим кутом одна до одної, що 

Судацька фортеця
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давало змогу в разі потреби тримати під перехресним обстрі-
лом увесь простір перед брамою. Отвір брами у вигляді стріл-
частої арки розташовується в мурі, який з’єднує обидві вежі. 
Над брамою на кам’яній плиті зберігся латинський напис, що 
датує споруду 1389 р. Брама зачинялася дерев’яною звідною 
герсою. Головна брама з прилеглими вежами та барбаканом є 
композиційним центром нижнього ярусу укріплень.

Від головної брами у бік моря мури йдуть у двох напрямах, 
утворюючи тупий кут у плані. У північно-східному мурі збе-
реглося 8 веж: Бернабо ді Франкі ді Пагано, Пасквале Джу-
діче, Безіменна, Кругла, Лукіні де Фліско Лавані, Коррадо 
Чікало та дві зруйновані. У північно-західному мурі – 6 веж: 
Якобо Торселло, Наріжна, Джіованні Маріоне, Гварко Рум-
бальдо, Безіменна, зруйнована9. 

Горішній ярус укріплень складається з цитаделі (Консуль-
ського замку), фортечного муру з двома вежами (Георгія і 
верхньої Безіменної) і Вартової вежі. Ділянка муру з півден-
ного боку від верхньої Безіменної вежі до Наріжної вежі ниж-
нього ярусу укріплень майже повністю втрачена. 

Всередині фортеці були вулиці з житловими будинками, сакраль-
ними спорудами, громадськими будівлями, складами. Збереглися 
мечеть, руїни так званого храму на консолях, цистерни, склад. За 
межами фортеці містилися порт і щільно заселене передмістя. Тут 
збереглися портова вежа Фредеріко Астагвера і дві церкви.

Найцікавішими окремими спорудами Ґенуезької фортеці є:
– Вартова вежа, яка стоїть на вершині Фортечного пагорба і 

призначалася для спостереження за підходами до фортеці з 
боку моря і суходолу.

– Кругла вежа, що розташовується на північно-східній ді-
лянці нижнього ярусу укріплень фортеці – єдина тут вежа 
напівкруглої, точніше неправильної овальної форми в плані. 
Деякі дослідники відносять її до доґенуезького періоду. Вежа 
відкритого типу. Зберігся повністю нижній ярус, а від горіш-
нього – тільки основа.

– Консульська вежа розташовується над урвищем з боку 
моря в східній частині фортеці. Ця вежа була донжоном, тобто 
головною складовою частиною Консульського замку, що вхо-
дить до складу цитаделі – верхнього ярусу укріплення форте-
ці. Консульський замок – найцікавіший із комплексів споруд, 
що збереглися в фортеці. Головна, наймогутніша Консуль-
ська вежа займає весь поперечний простір замку до само-
го урвища над морем. Друга могутня Наріжна вежа стоїть у 
північно-східному куті замку. Обидві вежі сполучені мурами, 
що створюють внутрішній дворик, в який входили через спе-
ціальний тамбур з бійницями, що захищав двері від обстрілу. 

Консульський замок був самостійною частиною фортеці і 
з’єднувався звідним мостом з рештою укріпленої території. 
Тут було все необхідне для того, щоб витримати тривалу обло-
гу. Консульська вежа – прямокутна в плані чотириярусна спо-
руда, яка поєднувала функції житлового приміщення, складу 
продовольства, сховища води, арсеналу, а також оборонну. У 
першому ярусі були приміщення для зберігання продоволь-
ства й цистерна для води. Одна з керамічних труб прокладена 
до цистерни фортечним муром, що йде в західному напрямку; 
інша, вмурована в товщу східної стіни, використовувалася для 
відведення дощової води з бойового майданчика верхнього 

Панорама Судацької бухти з Консульської вежі
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ярусу. Приміщення другого і третього ярусів Консульської вежі 
опалювалися камінами. У східній стіні другого поверху є двері, 
в які можна було увійти тільки приставною драбиною з двору. 
Широкі кам’яні сходи, якими зараз входять у вежу, побудовані 
пізніше. У західній стіні цього ж приміщення були ще одні две-
рі, що виводять на фортечний мур і на звідний міст. На третьо-
му поверсі – великі венеціанські вікна, так звані біфорії. У пів-
денній стіні розміщено двері, через які приставними сходами 
можна потрапити прямо на третій поверх. Цистерна й верхній 
ярус перекриті кам’яними склепіннями. Над склепінням верх-
нього ярусу розташовано бойовий майданчик, огороджений 
зубцями-мерлонами з бійницями. Зубці по всьому периметру 
вежі спираються з внутрішнього боку на стіну, а із зовнішньо-
го – на консолі у вигляді двоярусного аркатурного фризу. З 
північного й західного боків підніжжя вежі влаштовано талус 
– спеціальний укіс у вигляді контрфорсу, що захищав стіни від 
ударів стінобитних машин (таранів) і забезпечував рикошет у 
бік нападника каменів, які скидали захисники вежі з бойового 
майданчика10.

На терені Судацької фортеці збереглося кілька пам’яток ін-
шого (не оборонного) призначення, але безпосередньо пов’я-
заних з функціонуванням фортифікацій. Старовинний храм 
розташовується на схилі гори нижче Вартової вежі. Археоло-
гічними дослідженнями встановлено, що він споруджений не 
раніше ХІІ ст., пізніше перебудовувався. Це споруда зального 
типу з двома апсидами зі східного боку (таке рішення дуже 
рідко зустрічається в сакральній архітектурі). Мурований з 
пісковика, північна апсида знизу підтримується трьома кам’я-
ними профільованими консолями у вигляді кронштейнів, тому 

його іноді називають «храмом на консолях».
Мечеть побудовано в 1222 р. Деякі дослідники вважають, що 

її спорудили в 1423 р. ґенуезці як залу для консульських при-
йомів. Будівля неодноразово перебудовувалася, так що від 
первісного обсягу збереглося дуже мало. Баня, міхраб, стов-
пи з різьбленими капітелями відносяться до початку XIV ст., а 
портал – до XVІ ст. В інтер’єрі частково зберігся старовинний 
фресковий живопис11.

У східній частині фортеці поблизу мечеті є підземна спо-
руда XIV ст. Її призначення достеменно не встановлене: одні 
вважають її цистерною для збирання і зберігання води, інші – 
в’язницею. Споруда кругла в плані, мала купольне склепіння. 
В неї веде вузький ступінчастий хід.

Біля вежі Пасквале Джудіче розташована так звана склад-
ська споруда № 1, що датується XIV-XV ст. Вона напівпідземна, 
прямокутна в плані, перекрита кам’яним склепінням. На думку 
одних дослідників, це був склад для товарів, інші вважають 
його цистерною для зберігання води, що вміщала 185 куб. м 
води. Друга складська споруда того ж часу розташовується 
також поблизу вежі Пасквале Джудіче. На плані 1780 р. її по-
значено як басейн для води, але в давніших документах вона 
згадується як пороховий льох. 

Набагато скромнішою і менш відомою є Ґенуезька фортеця 
Чембало у Балаклаві (місто у складі Севастополя). Балаклав-
ська гавань відома з античних часів. У ранньому середньовіч-
чі греки назвали це місце Симболон Лімне – Гавань Пророцтв. 
Від грецького «Симболон» походить італійська назва місцевої 
фортеці Чембало. Вона розташовується на стрімкому скеляс-
тому морському березі, високо над сучасним містом і гаванню.

Мури й вежі Судацької фортеці
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вну частину якого становила велика кругла двоярусна Консуль-
ська вежа. У підвальній частині вежі містилася цистерна для 
води, яка подавалася по гончарному трубопроводу з сусідньої 
гори.

Зараз фортеця в плані чотирикутна. З боку моря оборон-
них мурів не було, а з трьох інших боків її огороджували мури, 
завтовшки 1,5 м, з вісьмома вежами. Найкраще мур і чотири 
круглі вежі збереглися на північно-східному боці фортеці. З 
північно-західного боку вціліли тільки основи мурів, з інших 
боків – лише фрагменти мурів.

Усі три фортифікаційні комплекси – у Феодосії, Судаку й Ба-
лаклаві – визнані Україною пам’ятками архітектури та місто-
будування національного значення, тож їхня унікальність і 
непересічна історико-культурна цінність не є предметом дис-
кусій. Руїни фортеці Чембало в Балаклаві підпорядковано На-
ціональному заповіднику «Херсонес Таврійський». Ґенуезька 
фортеця в Судаку мала статус Державного архiтектурно-iсто-
ричного заповiдника у складі Національного заповідника 
«Софія Київська». 

У травні-червні 2011 р. в Україні було реалізовано проект 
«Визначення шляхів сприяння збереженню та розвитку куль-
турної спадщини Криму». Метою проекту було вивчення си-
туації у сфері охорони культурної спадщини Криму та оцінка 
можливостей міжнародного визнання цієї унікальної спадщи-
ни задля забезпечення її захисту та збереження. Серед об’єк-
тів, які вивчалися в рамках проекту, були фортеці в Судаку, 
Балаклаві та Феодосії. У висліді їх запропоновано включити 

У середині XIV ст. ґенуезці, забезпечивши своє панування в 
східній частині узбережжя Криму фортецею Кафа (Феодосія), 
зробили спробу підпорядкувати собі західну частину півос-
трова, захопивши старе грецьке рибальське селище, розта-
шоване у вузькій і дуже зручній гавані Симболон. Те селище 
належало князівству Феодоро. Ґенуезці заснували тут торго-
ву факторію, а над вузьким входом у гавань на мису, що об-
ривається з південного боку до моря урвищем 200-метрової 
висоти, у 1357-1433 рр. побудували фортецю, якій дали назву 
Чембало.

Фортеця Чембало мала для ґенуезців особливе значення як 
їхній крайній західний форпост у Криму. Вона призначалася 
для боротьби з грецьким феодальним князівством Феодоро, 
що посилилося у 2-й пол. XIV ст. У 1475 р., після падіння Кафи 
й інших ґенуезьких міст, фортеця Чембало переходить у воло-
діння Османської імперії, втрачає своє стратегічне значення і 
поступово перетворюється на руїни12.

Фортеця Чембало складалася з двох укріплених міст: ниж-
нього – Святого Георгія і верхнього – Святого Миколи. Нижнє 
місто було оточене фортечним муром, який ішов уздовж гава-
ні, а потім піднімався схилом гори до верхнього міста. Цей мур 
мав дві прямокутні вежі з вузькими бійницями.

Верхнє місто посідало скелястий майданчик на вершині мису 
над обривом до моря. Його від нижнього міста відділяв фор-
течний мур. Ця частина фортеці була цитаделлю. З доступних 
для нападу північного й західного боків цитадель захищали 
мури з вежами. Тут розташовувався консульський замок, осно-

Ґенуезька фортеця Чембало в Балаклаві 
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до серійної транснаціональної номінації до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Торгові пости та фортифікаційні споруди 
на ґенуезьких торговельних шляхах від Середземномор’я до 
Чорного моря».

Ця номінація була внесена до Попереднього списку всесвіт-
ньої спадщини ще у 2010 р. за критеріями (іі) та (іv), тобто вона 
демонструє важливий обмін людськими цінностями протягом 
певного періоду в межах культурного регіону в сфері розвитку 
архітектури та ландшафтного планування, є архітектурним ан-
самблем, який ілюструє значущі періоди історії Європи. Окрім 
того, у 2007 р. до Попереднього списку всесвітньої спадщи-
ни від України було включено «Комплекс пам’яток Судацької 
фортеці VI-XVI ст.» за критеріями (іі), (іv) та (v). 

Та внесення до Попереднього списку всесвітньої спадщи-
ни – це лише пропозиція, тобто початковий етап роботи. 
Щоби пам’ятка (група пам’яток) потрапила до затвердже-
ного на міжнародному рівні Списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО, потрібно виконати велетенський обсяг надсклад-
ної роботи. Такі речі краще робити великими транснаціо-
нальними колективами – тоді більша ймовірність позитив-
ного результату. Саме тому в останнє десятиріччя стали 
такими популярними серійні транскордонні номінації, які 
готуються спільно кількома країнами. Тож стосовно ґену-
езьких пам’яток у Криму ще 2011 року було запропоновано 
розглядати їх як найважливішу складову серійної транскор-
донної номінації, яка попередньо мала містити такі ґенуезь-
кі фортеці у країнах Середземномор’я і Причорномор’я:

Україна:
Судак (АР Крим)
Чембало у Балаклаві (м. Севастополь)
Феодосія (АР Крим)
Російська Федерація:
Тана (Азов) 
Туреччина:
Галатська вежа (Пера (Галата), Стамбул)
Чешме
Італія (острів Сардинія):
Фортеця Нурагі-Су-Нураксі в Баруміні
Фортеця Нураг в Крезія
Франція (острів Корсика):
Фортеця в Кальві
Фортеця в Боніфачо
Туніс: 
Фортеця в м. Табарк 

З 2011 р. цю номінацію почали розробляти спільно Украї-
на та Італія. До співпраці планувалося залучити ще декілька 
країн Середземномор’я, таких як Франція, Греція, Туніс, Ту-
реччина, а також (можливо) – Росію. 14 вересня 2012 року в 
місті Ґенуя (Італія) відбулася зустріч української делегації з ке-
рівництвом мерії міста та місцевого університету. Українська 
делегація детально ознайомилася з пам’ятками культурної 
спадщини Ґенуї та системою їхньої охорони й використання 
для розвитку туристичного бізнесу. Як відомо, в Італії музей-
на справа, охорона пам’яток і туристична сфера перебувають 
на високому рівні й є взірцевими у світовому масштабі, даючи 
значну частку національного доходу країни та створюючи сот-
ні тисяч робочих місць. Цей досвід дуже потрібний для Украї-
ни. Тому предметом зацікавленого обговорення стала робота 
над внесенням наших пам’яток до спільної номінації в Список 
всесвітньої спадщини. 

У 2012 році Міністерство культури України спільно з Феодо-
сійською міською радою АР Крим провело у Феодосії міжна-
родну конференцію, яка так і називалася: «Укріплені посе-
лення на ґенуезьких торговельних шляхах від Середземного 
до Чорного моря». Почесним гостем і активним учасником 
був заступник генерального директора ЮНЕСКО, голова Ко-
мітету всесвітньої спадщини Франческо Бандарін. Під час 
конференції представники Туреччини висловили готовність 
приєднатися до колективу авторів майбутнього номінаційного 
досьє. Крім Італії та України, готовність взяти участь у підго-
товці досьє також висловила Греція. На тому етапі від Туреч-
чини до проекту спільного номінаційного досьє планувалося 
внесення фортеці Йорос та Галатської вежі (м. Стамбул), фор-
тець Фоча та Чандарли (м. Ізмір), фортеці Амасра (м. Бартин), 
фортець Акчакоджа та Сіноп (м. Дюздже). Зазначені пам’ятки 
15 квітня 2013 року були включені до Попереднього списку. Як 
бачимо, тепер перелік номінованих об’єктів охоплює пам’ятки 
трьох континентів: Європи, Азії, Африки.

Що ж стосується російської частини ймовірної спільної но-
мінації, то на теренах ґенуезької фортеці Тана (Азов) ХІІІ ст. 
(Російська Федерація) не збереглись архітектурні пам’ятки 
(наявні тільки археологічні залишки), тому немає підстав за-
лучати до співпраці цю країну. Натомість ґенуезькі пам’ятки 
Криму є одним із небагатьох свідчень західноєвропейського 
фортифікаційного мистецтва пізнього середньовіччя на пів-
дні України та можуть вважатися одними із унікальних об’єк-
тів культурної спадщини, які свідчать про тісний взаємо-
зв’язок різних культур. Об’єкти, які пропонується включити 

Вікно-біфорій Консульської вежі 
з видом на мур і Вартову вежу
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цим необхідно внести інтегральну частину цієї номінації – ґену-
езькі пам’ятки у Феодосії, Судаку й Балаклаві до Списку пам’я-
ток всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою. Це 
уможливить регулярний міжнародний моніторинг цих пам’яток 
і, можливо, дещо стримає окупанта в його руїнницьких діях. 
Принаймні Україна мусить зробити для цього все можливе.
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до транснаціональної номінації від України, мають великий 
рівень автентичності, тобто значною мірою зберегли свою 
форму й матеріально-технічну структуру. 

Архітектурні ансамблі цих фортець є винятковим прикладом 
взаємодії людини з природним ландшафтом у сфері фортифі-
каційного мистецтва та розбудови міст і морських портів, які 
демонструють майстерне використання особливостей ланд-
шафту для створення стратегічно важливих оборонних цен-
трів на домінуючих висотах, а також використання винятко-
вих особливостей бухти для захисту та стоянки кораблів. А 
загалом у регіоні Середземномор’я фортеці, які розташовані 
на території колишніх ґенуезьких колоній, вважаються одним із 
унікальних об’єктів культурної спадщини, що свідчить про тіс-
ний взаємозв’язок різних культур у регіоні, де ґенуезці підтри-
мували відносини з Візантією, Османською імперією та іншими 
державами.

Уся ця дуже перспективна робота була брутально зупинена 
навесні 2014 року внаслідок окупації та анексії Криму Росією. 
Тож натепер ані Міністерство культури України, ані українські 
фахівці не мають навіть надійно верифікованої інформації про 
стан пам’яток, які опинилися на тимчасово окупованій терито-
рії, не кажучи вже про якісь перспективні розробки. Чи означає 
це крах задуму серійної транскордонної номінації «Укріплені 
поселення на ґенуезьких торговельних шляхах від Середзем-
ного до Чорного моря»? – Аж ніяк! Тут варто згадати один із по-
стулатів, яким керується у своїй діяльності Комітет всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО: міждержавні суперечки щодо приналеж-
ності тієї чи іншої території не є перешкодою для занесення до 
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО пам’яток, розташова-
них на таких спірних чи окупованих (анексованих) територіях. 
З огляду на це відповідним державним органам України варто 
реанімувати цю тему у співпраці зі згаданими вище країнами, 
взяти активну участь у підготовці номінаційного досьє і довести 
справу до внесення усіх цих пам’яток до Списку. Одночасно з 

Феодосія. Цитадель. Вежа Климента
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ТОЙ МУРУЄ, ТОЙ РУЙНУЄ…
ПРО СУЧАСНИЙ СТАН ГЕНУЕЗЬКОЇ ФОРТЕЦІ

Валерій ВЕРХОВСЬКИЙ

Комплекс фортифікаційних споруд у Судаку, що відомий 
у наш час як Ґенуезька фортеця, неодноразово зазнавав 
руйнувань, змінював назви, приналежність, відновлю-
вався, піднімаючись з руїн.

Наскільки історики можуть стверджувати, 
зводити мури тут, у Сурожі (чи Солдайї), почали 
в третьому сторіччі нової ери. Хозари, готи, 
візантійці, венеціанці, ґенуезці, османи…. 
Нової навали фортеця зазнала в 2014 році — 
і, як найчастіше було в її історії, орда знову 

прийшла зі Сходу.
Завойовники минулого не церемонилися з художньою чи 

історичною цінністю фортеці — для них це була споруда вій-
ськового призначення, а не пам’ятка візантійської, готської чи 
італійської історії. Османи перебудували католицький храм на 
мечеть Падишах Джамі, а росіяни з 1771 року розташували в 
фортеці свій кирилівський полк і збудували для нього казарми, 
а мечеть перетворили на православну церкву. 

З 2001 року в Судаку, а саме в Ґенуезькій фортеці, щороку 
відбувається фестиваль середньовічних бойових мистецтв 
«Ґенуезький шолом»; на нього збираються учасники клубів 

історичної реконструкції, влаштовують показові баталії, іміту-
ючи тих завойовників, що колись руйнували цю фортецю. Ска-
чуть вершники, ряжені бійці палять зі стрілецької та артиле-
рійської зброї давніх часів, точаться «потішні» баталії-бугурти 
команда на команду…

Все не так аполітично, адже війна (навіть битва реконструк-
торів) завжди лишається продовженням політики. На перший 
післяокупаційний фестиваль у 2014 році організатори «во 
ізбєжаніє» заборонили приїзд чотирьом українським «ли-

"Ґенуезький шолом"
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 Генуезька фортеця у Судаку. Фото Вікторії БУКЕТ
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царським» клубам реконструкторів, що успішно і без жодних 
«неспортивних» конфліктів тут виступали у минулі роки. По-
літичні упередження не оминули й цього, далекого від суєти 
сучасності, заходу.

Дуже цікава подія, і, звісно, проводити такий фестиваль кра-
ще в місті, справді причетному до середньовічної Європи, а 
не десь у напівазійській, із геть іншими традиціями, глибинці.

Все не так безкоштовно, як здається на перший погляд. 
Який внесок робиться учасниками, лишається поза кадром, а 
для глядачів квиток на фестиваль коштує 600 рублів (тоді як 
відвідання Ґенуезької фортеці  в інший час лише 200 рублів). 
Організатори фестивалю рекламують екзотику фортечних му-
рів, романтику моря і природних ландшафтів, багату історію 
стародавнього міста, що все разом створює ідеальні умови 
для проведення середньовічного фестивалю. Звісно, екзоти-
ка, романтика, багатство історії — задля цього й знадобився 
Крим, оскільки Росії особливо нема чим похвалитися, за ви-
нятком спорудженого за італійським проектом Кремля.

Викликає питання й обов’язковий елемент програми — 
стрільба з артилерії. Хоча й ведеться вона, треба думати, не 
по-справжньому, а вхолосту, певний ризик пошкодження фор-
теці залишається. 

Від 1958 року Ґенуезька фортеця є філією Національного 
заповідника «Софія Київська». Ще в 2007 році Україна пода-
ла цю пам’ятку кандидатом на внесення до списку Світової 
спадщини ЮНЕСКО (сам Софійський собор в цьому реєстрі 
з 1990 року). На жаль, розгляд заявки призупинено через 
обставини, безмежно далекі від культури. Відлучивши від 
«Софії Київської», російські загарбники створили так звану 
«Державну бюджетну установу Республіки Крим Музей-за-
повідник Судацька фортеця». Навіть за нинішніх обставин 
щороку музей-фортецю відвідує двісті тисяч туристів. Кви-

ток коштує 150-200 рублів. Це достатньо вигідний бізнес, не 
дивно, що «музейні» ділки, які захопили контроль над цим 
об’єктом, прагнуть створити ще більш комфортабельні умови 
для відвідувачів. На історію можна не зважати — на тери-
торії навіть почали будувати готельні приміщення і додатко-
ві туалети. Внаслідок цього сталося непоправне: в ніч з 16 
на 17 листопада 2015 року одна із веж фортеці обвалилася. 
Трохи більше року вистачило окупантам і їхнім місцевим по-
сіпакам, щоб знищити споруду, яка стояла протягом віків. А 
так зване керівництво новоствореного музею ДБУ РК «Суда-
цька фортеця» замість того, щоб належно відреставрувати 
пам’ятку, вирішило нашвидкуруч «поправити непоправне», 
тобто проявило злочинну недбалість. Наспіх провели «рес-
таврацію» — були найняті будівельники без досвіду рестав-
рації історичних об’єктів, тим паче таких давніх, як цей, про-

Частина давньої вежі у Судаку, що впала
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сто зробили бетонний фундамент і змурували з автентичного 
каміння по суті копію тієї вежі, з використанням сучасного 
цементного розчину. 

Неля Куковальська, генеральний директор музею-запо-
відника «Софія Київська», каже: «Те ж саме вони зробили зі 
стінами поруч. І це жахливі речі, неприпустимі в реставрації. 
Вони є варварським втручанням у тіло пам’ятки. Ця ситуація 
демонструє неспроможність так званого керівництва «му-
зею-заповідника «Судацька фортеця» та окупаційної влади 
Криму визначати пріоритети в роботі і свідчить про злочинну 
недбалість у питаннях охорони культурної спадщини».

Те, що обвал вежі в Ґенуезькій фортеці — це злочин, зрозу-
міло, але принцип «шито-крито» в Росії, яка тепер хазяйнує 
в Криму, ніхто не відміняв. І безкарність дозволила продов-
жити будівельні роботи, й одразу ж у наступному 2016 році 
почати рити котлован під забудову безпосередньо під сті-
нами фортеці. Ґрунт вивозили вантажівками, хоча за таких 
умов порушення хиткої рівноваги може будь-якого дня при-
звести до повного руйнування безцінної пам’ятки.

Мало того, над фортецею нависли два язики зсувів, що в 
будь-який момент можуть зруйнувати частину стіни. Неля Ку-
ковальська розповідає, що стежить за тим, що відбувається з 
«візитною карткою» Судака, хоча й не має безпосереднього 
доступу до об’єкта, який досі де-юре підпорядкований очо-
люваній нею установі. За словами пані Куковальської: «Після 
анексії півострова на об’єкті проводяться незаконні і непро-
фесійні роботи, розвитком ситуації із зсувами ніхто не займа-
ється. Річ у тім, що ми спостерігаємо там зростання сейсмічної 
активності, й існує загроза, що ці два язики зсувів просунуться 
в бік західної стіни фортеці».

На жаль, поки триває окупація, важелів впливу на тих, хто не-
дбальством і некомпетентністю веде цю споруду до руйнації, немає.

«Ми занепокоєні долею Ґенуезької фортеці, адже фахівці 
Національного заповідника «Софія Київська» присвятили їй 
багато свого часу та зусиль. З 2006-2008 років була поміче-
на активізація зсувних процесів, тобто посилилася сейсмічна 
активність, — розповідає Неля Куковальська. — Щоб спра-
цювати на випередження, розставили систему моніторингу і 
виставили маркери. 2012 року під час проведення щорічної 
перевірки технічного стану пам’яток було зафіксовано появу 
вертикальної повздовжньої тріщини з розкриттям тіла му-
рування, про що було складено відповідний акт. А вже коли 
Крим став анексованим, одна з веж, як відомо, обвалилася». 

З минулого року реставрацію цієї унікальної пам’ятки серед-
ньовічного фортифікаційного мистецтва довірили горезвісній 
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фірмі «Меандр» із Санкт-Петербурга, що одночасно веде ро-
боти на десятку архітектурних пам’яток півострова: Бахчиса-
райський палац, Мітридатські сходи в Керчі, Воронцовський 
палац-музей у Алупці, монастир Сурб-хач у Старому Криму, 
садиба Палласа в Сімферополі, Чеховський будинок у Ялті, 
Ластівчине гніздо тощо.

«Україна продовжує займатися просуванням Судацької фор-
теці як пам’ятки культурної спадщини у списки ЮНЕСКО, але 
без допуску на тимчасово окуповану територію міжнародних 
експертів та забезпечення їхньої безпеки завершення проек-
ту стає проблематичним», – підкреслила Неля Куковальська.

В обмін на визнання результату агресії Росія, зрозуміло, го-
това буде допустити експертів ЮНЕСКО і забезпечити для них 
не лише безпеку, а й максимально комфортні умови, але якщо 
анексію не визнають, то й чинити можна все, що заманеться.

Що, крім, ясна річ, недоброї згадки, залишиться після того, 
як вони підуть? 

Залишаться тільки декорації і руїни, руїни і декорації. Такі єв-
ропейські давні споруди — рідкість на теренах Росії; на тери-
торії власне Росії їх немає взагалі — все лише на приєднаних 
силою західних і південно-західних околицях. Тож не дивно, 
що в Ґенуезькій фортеці знімають кіно. На жаль, не завжди кі-
ношники «прибирають» за собою. На отриманих у серпні цього 
року знімках бачимо споруджені для зйомок якогось російсько-
го фільму декорації, які так і стоять тут уже явно не перший рік. 
Скільки ще їм стояти? І якщо сірий дощатий сарай лише дратує 
своїм неохайним виглядом на тлі казкового пейзажу, то додат-
кова арка дуже сильно псує всю панораму.

Загарбник завжди бачить у захопленій території чуже і воро-
же, не своє. Пишається він тим, що приєднав цю землю і все, 
що ній, ніби це бойовий трофей, як оленячі роги на стіні в мис-
ливця. Тому історія підкореної території починається з моменту 

підкорення, попереднє населення так і лишається чужинцями, 
їхня історія і культура — чужинською і ворожою, все, що було до 
підкорення, великої цінності не має, а отже, не варто сподівати-
ся на покращення ставлення до історичної пам’ятки.

І не врятують мільйони рублів, відпущених з «государевої 
казни» на відновлення і реставрацію-реконструкцію, не вря-
тує пошук винних у разі найгіршого розвитку подій (а в пошуку 
винних Кремль завжди був неперевершений). Тим більше не 
врятує пам’ятку відновлення її з підручних матеріалів з вико-
ристанням сучасного цементу — це вже буде атракціон за-
мість історії і реконструкція замість духу лицарства. 

Фото Вікторії БУКЕТ

Декорації у фортеці
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БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ ХАНСЬКИЙ ПАЛАЦ: 
РЕСТАВРАЦІЯ ЧИ РЕКОНСТРУКЦІЯ

Ельміра АБЛЯЛІМОВА,
координаторка проектів Кримського інституту 

стратегічних досліджень

Культурна спадщина в сучасному світі є найважливішим 
чинником формування єдиної національної ідентичності та 
утвердження об’єднавчих цінностей у суспільстві. 

П
ам’ятники, будинки, меморіальні комплекси, 
музейні експозиції, окремі поховання тощо, що є 
візуальним компонентом культурної спадщини, 
відображають не лише історичне минуле, а й 
активно формують суспільні погляди громадян.

Тому сьогодні охорона культурної спадщини, 
збереження світової культурної спадщини є одними з най-
важливіших культурологічних проблем у світі.

Окупація Автономної Республіки Крим Російською Феде-
рацією в 2014 році та початок збройного конфлікту на сході 
України, крім політико-правових, порушили низку галузе-
вих питань. Відсутність в Україні у XX столітті на державному 
рівні військових доктрин, а на соціальному – мілітаризовано-
го мислення  призвела до неготовності українського суспіль-
ства до збройних дій у XXI столітті, зокрема у розрізі власної 
культурної спадщини. З огляду на масштаби спустошення, 
яке спричиняють збройні дії на Донбасі та окупація Криму 
– переслідування, катування, насильницькі зникнення, сек-
суальне та гендерно-обумовлене насилля, півтора мільйона 
внутрішньо переміщених осіб, – та експертну і логістичну не-
підготовленість більшості державних органів до реагування 
на таку кількість порушень такого рівня складності, цілком 
очікувано, що робота з питаннями культурної спадщини на-
разі, на жаль, не стала найбільш пріоритетною.

Велика Ханська мечеть. 1532 р. Фото Вікторії БУКЕТ
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Експерти фіксують з боку окупаційної влади низку порушень 
норм міжнародного гуманітарного права у сфері культурної 
спадщини, яка опинилася на території АРК, серед яких:

 – знищення або руйнація;
– втрата окремих елементів, що порушує автентичність 

(справжність) предмета чи об’єкта (у тому числі – перебудова, 
надбудова тощо). 

– незаконне переміщення з території АРК або м. Севастопо-
ля до Російської Федерації або інших країн;

– зміна права власності.
Найбільш кричущим прикладом порушення норм міжнарод-

ного гуманітарного права у сфері захисту культурної спадщи-
ни є ситуація у Бахчисарайському ханському палаці. 

Бахчисарайський ханський палац – головна резиденція 
правителів Кримського ханства (з першої половини XVI – до 
кінця XVIII ст.), єдиний у світі збережений об’єкт кримсько-
татарської палацової архітектури і палацовий комплекс ди-
настії Чингізидів. Засновником резиденції вважається хан 
Сахіб-Гірей, початок будівництва – 1532-1533 рр. Найстарі-
шими об’єктами є Портал Алевізо де Монтаньяно (1503 р. 
створення), лазні «Сари-Гюзєль» (1533 р.) і Велика Ханська 
мечеть (1532 р.) .

Саме з цього найстарішого об’єкта ансамблю «Бахчисарайсь-
кий ханський палац» – з Великої Ханської мечеті «нова влада 
Криму» і розпочала роботи, які не тільки викликали обурення 
кримських активістів, але й стали предметом відповідних звітів 
Організації об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури. 

Об’єкти ансамблю, безумовно, потребували реставрації, яка 
мала базуватися на принципі науковості, що вимагає макси-
мального збереження автентичності пам’ятки, відновлен-
ня втрачених елементів на підставі наукових обґрунтувань і 
обґрунтувань будь-якого реставраційного втручання. Крім 
того, керуючись вимогами міжнародних хартій з охорони 
історичних культурних цінностей, мають бути прийняті про-
ектні рішення методи, що максимально зберігають як окремі 
елементи будівлі, так й історичний та художній вигляд всього 
ансамблю загалом, мають бути збережені конструктивні еле-
менти, характерні для будівництва того часу, в який було по-
будовано об’єкт.

Згідно з висновком інституту «УкрНДІпроектреставрація», 
який ще в 2014 р. готував проект реставрації мечеті: 

– з 22-х балок перекриття L=9,5 м передбачалася заміна 3-х і 
реставрація 1 балки, а також додаткове зміцнення металевим 
куточком зверху 4-х балок; заміна 1 поперечної балки  L=9,5 м; 

– з 82 балок перекриття L=6,5 м передбачалася заміна 3-х і 
реставрація 4-х балок, а також зміцнення металевим куточком 
6 балок.

При дослідженні стану перекриття в 2015 році й установці 
тимчасової опорної конструкції над входом у мечеть з боку 
річки Чурук-Су результати вищезгаданого висновку підтвер-
дилися. 

Однак окупаційною владою, а саме: генеральним підряд-
ником (компанія «АТТА-Груп»), субпідрядником (ТОВ «Кіра-
мет») і замовником робіт (т. зв. «Республіканський комітет з 

Портал Алевізо де Монтаньяно.1503 р. Проблема північного фасаду Великої Ханської мечеті

Стан покрівлі 2015 р.
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культурної спадщини»), було прийнято рішення про повний 
демонтаж покрівлі.

Демонтаж здійснювався за допомогою важкої будівельної 
техніки із застосуванням відбійників, що призвело до вібра-
цій і втрати частини оздоблення стін. Повністю втрачено ав-
тентичну балкову систему перекриття, стелі та шатровий дах. 

Автентичні дубові балки перекриття демонтовані та розпи-
лені, їх замінили на сучасні будівельні матеріали  – проклеєні 
балки за технологією OSB; використали бетонний армопояс.

Згідно з так званим проектом, давня ложкова черепиця 
(«татарка») кустарного виробництва на 100% була замінена 
на іспанську черепицю заводського виготовлення, стилізо-
вану під старину. При цьому повністю знищено стародавню 
технологію укладання черепиці на глині і замінено сучасними 
кріпленнями. 

Відповідно до висновку експертів Міжнародного центру 
вивчення питань збереження та відновлення культурних цін-
ностей ICCROM України, роботи, які проводилися на цьому 
об’єкті, характерні для нового будівництва; масова заміна 
дерев’яних конструктивних елементів сучасними матеріа-
лами, що непритаманні культурі кримськотатарського будів-
ництва, спотворює історичну достовірність всього ансамблю 
та завдає непоправної шкоди історії та культурі кримських 
татар як нації.  

Додаткові навантаження на стіни та основу будівель уже 
призвели до деформацій, унаслідок чого луснули вітражі та 
стіни вкрилися тріщинами. Є також тріщина на Східному міна-
реті, який ще до проведення робіт мав нахил.

Система захисту об’єкта під час робіт не відповідала на-
віть елементарним вимогам: над будівлею було змонтова-
но тимчасове дерев’яне накриття, вкрите поліетиленовою 
плівкою, яка не лише не гарантувала захист від опадів, а й 
за певних погодних умов створювала «тепличний ефект». У 
результаті впливу вітру на поліетиленовому покритті утво-
рилися отвори, через які опади протягом осені, зими 2017 
року, весни 2018 року потрапляли всередину будівлі, таким 
чином будівля мечеті промокла наскрізь. 

Луснули вітражі та стіни вкрилися тріщинами

 Зліва - старовинний вузол, справа - сучасний

Тріщина на Східному мінареті
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Постраждали розписи на південному та західному фасадах 
будівлі.

У результаті будівельних робіт і незахищеності від механіч-
ного впливу з’явилися тріщини на деяких надгробках хансь-
кого цвинтаря.

Завдяки активним діям небайдужих кримських активістів, які 
постійно надавали інформацію про хід варварських «рестав-
раційних робіт», і професійним діям українських дипломатів це 
питання вдалося винести на порядок денний Організації Об’єд-
наних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), яка у 
березні 2018 року оприлюднила доповідь про погіршення си-
туації із захистом культурної спадщини в анексованому Росією 
Криму. На жаль, на сьогодні роботи на Великій Ханській мечеті 
не припинено, але на інших об’єктах комплексу замінений під-
рядник.

Компанія «Меандр» (м. Санкт-Петербург) проводить рестав-
раційні роботи на головному корпусі Ханського палацу. Але це 
вже інша історія.

Щодо ситуації навколо Великої Ханської мечеті: що це – історія 
про корупцію, недбалість і непрофесійні дії або щось інше? 
Пам’ятки у всі часи руйнувались та знищувались з ідейних мір-
кувань, з метою знищення символіки ненависного минулого. 

Після депортації 1944 року культура кримських татар була зни-

Зліва - стан  до реставраційних робіт, справа - після так званих реставраційних робіт

щена: на півострові провели «топонімічні репресії», радянська 
влада знищувала кримськотатарські пам’ятки, спалювала ру-
кописи і книжки, у мечетях відкривали кінотеатри та крамниці. 

Після такого майже тотального знищення дивом збережений 
Бахчисарайський ханський палац став для кримських татар, у 
період їхнього повернення на Батьківщину, не тільки символом 
зародження, розвитку на цій території державності, а й симво-
лом відродження на рідній землі. 

Тому знецінюючи (навіть шляхом перебудови) історичну зна-
чущість об’єкта, що є головним символом для цілого народу, 
окупаційна влада реалізує довгострокову програму, спрямова-
ну на знищення історичної пам’яті, зміну світогляду та асиміля-
цію кримськотатарського народу.

Саме тому і саме зараз питання захисту культурної спадщи-
ни, що залишилась на окупованій території Криму, потребує 
більшої уваги; треба посилювати міжнародно-правовий та ін-
ституціональний контроль за збереженням об’єктів культурної 
спадщини та використовувати всі можливі інституціональні та 
договірні механізми її захисту. У відповідь на ці виклики Украї-
на має запроваджувати свої довгострокові програми для збе-
реження, відновлення та розвитку кримськотатарської історії та 
культури.

Фото надані автором

Компанія «Меандр» (м. Санкт-Петербург) проводить реставраційні роботи на головному корпусі Ханського палацу
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Іван КЛЕПИК

Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды.

Цей уривок з поеми Максиміліана Волошина «Дом поета» 
цитують останнім часом доволі часто. Зазвичай у контек-
сті анексії 1783 року та її наслідків. Однак Волошин не лише 
констатував нищівні дії Російської імперії: в умовах сучаснос-
ті слова поета звучать як пророцтво. Хоча нічого дивного 
тут немає – усього лише змінилася назва держави, а політи-
ка залишилась тією ж самою.

Х
оча в дечому прогнози Максиміліана Волошина 
все ж таки справдилися. В останньому рядкові 
поет зображує своєрідну картину апокаліпсису: 
море без риби і фонтани без води – це те, з 
чим стикнулися жителі Криму в його окремих 
регіонах. Наприклад, унаслідок активного 

ОСТАННЄ ДЖЕРЕЛО
будівництва «Кримського мосту» в Керчі спостерігають масові 
міграції риб. Але це у найліпшому разі. В гіршому – місцеві 
рибалки знаходять на березі Керченської протоки трупи 
дельфінів. 

А от щодо фонтанів – це окрема історія, яка стосується не 
лише води як такої, але й культурної спадщини. 

ЗАНЕДБАНИЙ КУЛЬТ ВОДИ
Коли я згадую про Крим, а особливо про його степову 

зону, у мене пересихає в роті: вже у липні тут годі шукати 
соковитої зеленої травички. Пекуче сонце переслідує тебе 
всюди, тобі нема, де сховатися. Але так було не завжди. 

Є. Марков, автор «Нарисів Криму», вперше виданих 1882 
року, зазначає, що до 1783 року Кримський півострів був 
густо заселений, всюди були сади, виноградники, пасови-
ща і велика кількість фонтанів – для людей і домашньої 
худоби. 

Фонтани мали неабияке значення для культури народів 
Криму, а особливо кримських татар. Згадаємо, якнайпер-
ше, «Фонтан сліз» у Бахчисарайському палаці. Однак на-
разі я маю на увазі фонтани побутового значення для ма-
сового користування. 

Для кримського клімату вода – це не поезія, а життєва необхід-
ність. Саме тому кримські татари створили справжній культ води. 

Ще донедавна цей фонтан мав такий вигляд
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І ось який опис Криму другої половини ХІХ ст. знаходимо в «На-
рисах»: «Настоящее экономическое положение Крыма достаточно 
стало известно даже и людям, в нем не бывавшим. Степи, состав-
ляющие 9/10 всего пространства полуострова, – совершенные пу-
стыни, трава в них мелкая, выродившаяся, и в июне, вплоть до глу-
бокой осени, выгорающая нажелто. Воды почти нет. Поселения так 
редки, что от одного до другого едешь на почтовых по нескольку до-
брых часов. Какие есть – не поселения, а развалины. Из десяти хат 
обитаемы две; на одну уцелевшую – десять лежат в кучах мусора. Из 
десяти фонтанов, восемь, наверное, разбиты или пересохли. Где на 
памяти старожилов были еще лесные места – теперь голь голью. Вы 
едете по балке, по руслу ручья — кругом вас груши, садовая мушму-
ла, тополь, черешня – и ни следа поселения. А это между тем ос-
татки садов. По некоторым речкам идут на целые версты сплошные 
одичавшие сады с чаирами».

Таке становище Криму пов’язано з політикою імперії, що роз-
дала землі місцевого населення новим «хазяям», які, своєю чер-
гою, не зробили нічого для збереження півострова хоча би в тому 
стані, в якому він перебував. Не говорячи вже про примноження. 

 
ЗРУЙНОВАНА ІСТОРІЯ

Джерельна вода на півострові чомусь асоціюється лише з 
горами. За іронією фонтани також будували в горах і лісах. 
Одначе і в степах фонтани також були. Наприклад, на Керчен-
ському півострові. 

У Керчі було кілька фонтанів, один з яких – найбільший – ся-
гав 40 метрів завдовжки. Поза межами міста також відомо про 
існування фонтанів у Єнікале, Булганаці, Мічуриному, в Ка-
пканах, Марфівці, Фонтані, на мисі Опук. Усі вони поступово 
припинили функціонування та були демонтовані (останній – у 
середині ХХ ст.). 

До нашого часу зберігся лише один фонтан у селі Глазівка 
або, як його називали до 1945 року і досі називають, Бакси. 

Село Бакси (з кримськотатарської «джерело») вперше зга-
дується в «Описании городов, отошедших по мирному 1774 
года с Оттоманскою Портою трактату в Российское владение 
и принадлежащей к ним земли, с некоторым географическим 
известием инженер-подполковника Томилова» як місце, де з 
черкесами татари жили, з п’ятнадцятьма подвір’ями і чотирма 
колодязями. 

Саме тут розташований останній на Керченському півострові 
фонтан, який відносять до пам’яток середньовічної кримсько-
татарської архітектури, датуючи його не пізніше, ніж XVIII ст. 

Це – фотографії з місцевого новинного порталу. Керченські 
історики вже б’ють на сполох, наголошуючи на важливості 
реставрації фонтана. На жаль, скоріше за все, це останнє 
джерело так і залишиться спогадом на фотографіях. Так само, 
як і безліч історичних і культурних об’єктів півострова, адже 
наразі місцева влада не може владнати такі побутові питання, 
як банальна відсутність води: у лютому 2019 року в селі впала 
водонапірна башта, і місцеві жителі опинилися без найнеоб-
хіднішого. І це при тому, що Глазівка відома мешканцям Кер-
ченського півострова як місце, де в 1994 році почали розлива-
ти по пляшках мінеральну воду з джерела «Бакси». Та й увесь 
Керченський півострів є найперспективнішим у плані запасів 
мінеральної води в Криму. Одначе в тому і полягає іронія цього 
світу: нет в море рыб, в фонтанах нет воды…

...А ось яким його сфотографували у 2018 році
Ф

от
о 

з 
ві

дк
ри

ти
х 

дж
ер

ел
Ф

от
о 

з 
ві

дк
ри

ти
х 

дж
ер

ел

Ф
от

о 
з 

ві
дк

ри
ти

х 
дж

ер
ел



ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ | №4-6 | 2019 85

ФОРТЕЦЯ ЄНІКАЛЕ: ВІЧНА БОРОТЬБА 
З ВОРОГОМ

Альона СІЛЬЧЕНКО
Не один рік минув з того часу, як Крим був захоплений Росій-

ською Федерацією, а на законній території України була вста-
новлена нова незаконна «влада». Не перший рік Україна та Росія 
сперечаються між собою, вирішуючи, хто винен, а хто має ра-
цію, незважаючи на те, що правда і так перебуває на поверхні. 
Страждають кримчани, й українці тужать за Батьківщиною, 
за тими місцями, де народилися, і тими морськими краєвидами, 
якими милувалися. «Тужать» і історичні пам’ятки України, що 
перебувають на території анексованого Криму.

У
країна опинилася під загрозою втрати культурних 
цінностей, що формувалися не одне сторіччя. За 
останні роки ЗМІ вибухають новинами про те, що 
російська влада зруйнувала або ж привласнила 
собі ще одну пам’ятку на території Криму, а сама РФ 
аргументує все це черговим «укріпленням» або ж 

«реставрацією» того чи іншого історичного об’єкта. Наразі усі 
об’єкти культурної спадщини України перебувають під загрозою, 
і ця лиха доля не обійшла відому фортецю Єнікале. У січні 2018 

Фортеця Єнікале. м.Керч. Фото Вікторії БУКЕТ
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року у Керчі відбувся частковий обвал однієї з головних 
пам’яток – фортеці Єнікале. В «міністерстві культури» Криму 
заявили, що про загрозу значного руйнування фортеці не 
йдеться. А якого іншого пояснення можна було очікувати, коли 
злодій не здатен адекватно зрозуміти цінність вкраденого, 
тому й маємо варварське ставлення до культурного надбання 
в анексованому Криму. Чого лише варті археологічні розкопки 
на території траси «Таврида», які проводяться фактично 
екскаватором. Культурним пам’яткам просто не дають шансу. 

Уже після самого обвалу про це було повідомлено у «заці-
кавлені» відомства, такі як Держкомітет з охорони культурної 
спадщини «республіки Крим». Причиною обвалу стала не-
велика тріщина на Чорноморських воротах в арці, через що 
випало кілька каменів. Керівництво Східнокримського істори-
ко-культурного музею-заповідника запевнило, що було вжито 
всіх можливих заходів щодо недопущення подальшого обвалу 
фортеці. 

Фортеця Єнікале, одна з історичних пам’яток України на те-
риторії анексованого Криму, має багату історію. Розташована 
вона на березі Керченської протоки і побудована османами на 
початку XVIII ст. Єнікале – з турецької означає «нова фортеця». 
На її території розташовувалися: два порохових склади, бойо-
вий арсенал, житлові будинки, водяний резервуар, лазня та 
мечеть. Понад 800 османських і 300 кримськотатарських сол-
датів становили гарнізон фортеці, водночас вона слугувала 
резиденцією турецького паші.

Єнікале мало для Османської імперії важливе стратегічне 
значення, оскільки було розташовано в найвужчій части-
ні Керченської протоки й озброєно потужними гарматами. 

Укріплення перешкоджало проходу російських кораблів між 
Азовським і Чорним морями. Вже тоді фортеця «знала воро-
га в обличчя» і мала змогу «дати відсіч». Але за іронією долі 
через кілька тисячоліть, будучи недієздатною, фортеця потра-
пила у «полон влади» Російської Федерації, як виявилося, не 
вперше. Влітку 1771 року, під час російсько-турецької війни 
(1768-1774 рр.), російська армія увійшла в Крим, Єнікале була 
захоплена, а турецький гарнізон покинув фортецю.

До початку XIX ст. Єнікале втратило своє військове значен-
ня, а в 1835 році на його території було утворено військовий 
шпиталь, що проіснував до 1880 року. З того часу фортеця 
була остаточно закинута. 

На сьогодні Єнікале є однією із визначних пам’яток Керчі й 
Криму, їй надано статус пам’ятки архітектури, що охороняєть-
ся державою. Незважаючи на те, що ще в другій половині ХХ 
ст. було проведено низку реставраційних робіт, наразі майже 
вся фортеця перебуває в руїнах. Найкраще збереглися воро-
та, фрагменти фортечних стін і бастіон, розташований з при-
бережного боку.

Ще одна небезпечна обставина — по території фортеці про-
ходить одноколійна залізнична гілка, що веде до Керченської 
поромної переправи. Рух поїздів має згубний вплив на фор-
тецю, вібрація створює загрозу поступового руйнування куль-
турного об’єкта. Закриття цієї гілки дозволить зберегти істо-
ричну пам’ятку. Але наразі ніхто не приділяє цьому належної 
уваги, а Україна і світ не в змозі втрутитися в цей процес ван-
далізму, допоки Крим окупований. 

Фото Вікторії БУКЕТ



ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ | №4-6 | 2019 87

АРАБАТСЬКА ФОРТЕЦЯ ЗНОВУ ПРАЦЮЄ?
Іван КЛЕПИК

Арабатська стрілка, що схожа на тонесеньку кістку на мапі 
України, – не лише унікальне природне явище. Вона вже давно є 
носієм певних асоціацій та стереотипів. Наприклад, пральна 
дошка доріг та пустинні пляжі – це дві дуже яскраві і найпоши-
реніші характеристики цих місць. Саме так її показано у філь-
мі «Такі красиві люди», що був відзнятий у 2013 році. 

Х
оча після 2014 року північна частина 
Арабатської стрілки, що входить до Херсонської 
області, перестала бути безлюдною. Північ 
Арабату – це той малесенький шматочок 
півострова, куди можна потрапити, не 
спілкуючись з російськими прикордонниками. 

Саме тому сюди охоче їдуть відпочивати українці. 
Однак окупована частина коси зовсім порожня.
Арабатська стрілка – це ще один приклад пустельної землі, 

що розташована під ногами цивілізації. Крим завжди дивував 
безмежжям простору і нездатністю з тим простором впоратися. 

Ця коса-півострів, завдовжки 112 км, з’явилася віднос-
но нещодавно. Формування Арабатської стрілки почалося у 
1100-1200 роках нашої ери внаслідок обміління озера Сиваш 
та Азовського моря, адже саме тут почали видобувати сіль 
випарюванням. (Кажуть, чумаки їздили по сіль на Арабатську 
стрілку). Повноцінною сушею стрілка стала аж у ХVII столітті.

Пізніше Арабатська стрілка перетворилася на місце страте-
гічного значення, адже через неї також можна було потрапити 
до Криму. 

*** 
За однією з версій свою назву стрілка отримала саме від 

фортеці – рабат (військовий пост). З часом це слово почали 
вимовляти як арабат. 

Коли саме було побудовано фортецю – невідомо. Натомість 
ми знаємо, що Арабатський форт багато разів перебудовував-
ся під потреби та залежно від ситуації. 
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Вперше згадка про фортецю зустрічається у 1651 році в 
книзі «Опис України» Гійома де Боплана – французького вій-
ськового інженера та відомого картографа. Боплан писав: 
«Арабат [Arabat], або Орботек [Orbotec], — це кам'яний замок 
з вежею, розташований на перешийку півострова, що зам-
кнутий між морем Лиман [la mer de Limen] i Тонкою Водою 
[Tineka Woda]. Ця горловина не ширша за одну восьму льє, де 
від одного моря до іншого тягнеться частокіл. Наші козаки на-
зивають півострів Косою [Kosa], тому що він має вигляд коси. 
У цьому місці хан тримає свій табун, у якому, як кажуть, є до 70 
тис. коней. Тонка Вода [Tinkawoda] — це протока між суходо-
лом і Косою. Має лише 200 кроків у ширину, і в штиль її можна 

перейти верхи на конях. Козаки переходять її табором, коли 
йдуть красти коней з ханського табуна, про що ми невдовзі 
напишемо».

Однак на мапі Південної Сарматії, яку створив Бернард Ва-
повський 1526 року, вже є слово арабат. Ця ледве помітна по-
значка біля гирла річки Цурюк-Су свідчить про те, що фортеця 
існувала вже за часів турецького завоювання.  

Про факт побудови фортеці задовго до 1651 року пише й Ев-
лія Челебі – турецький письменник, який мандрував Кримом 
у 1666-1667 роках. 

У своїй «Книзі подорожей» він розповідає легенду, де йдеться 
про причину будівництва оборонного форту. Челебі пише: «Ця 
велика і міцна вежа круглої форми стоїть на мисі Кримської 
землі, що виступає в Азовське море, на пласкому місці, серед 
луків і трав. Її побудував наш господар Мухаммед Герай-хан… 
А причина її побудування така: кілька кримських козаків з ко-
зацьких рабів уплав перебралися через Азовську протоку на 
бік степу Хейтат і дісталися калмицьких татар. «Азовське море 
у цього Арабатського мису виявилося мілким, – сказали вони, 
– ми втекли й прибігли до вас. Тепер ми повернемося туди, 
вдаримо по Кримському острову, візьмемо багато краму в та-
тар і звільнимо багато наших із рабства». Знайшовши слабке 
місце в системі оборони півострова, козаки й справді споку-
сили багатьох калмиків обіцянками багатої здобичі в Криму, й 
перебралися Азовським морем до Арабатської стрілки. 

Звісно ж, це було несподівано, і перші кримські поселення 
не змогли дати відсіч козакам і калмикам. 

У той час найближчий гарнізон розташовувався на Перекопі, 
у фортеці Ор-Капу. Звідти вирушив загін, що зрештою «пропу-

Карло Боссолі. «Форт Арабат»
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стив калмиків крізь зуби мухаммеданських мечів». А козаки 
були страчені». 

Тобто за свідченням Челебі фортецю було побудовано за 
правління хана Мехмеда ІІ Герая (1577-1584 роки). 

А у XVII столітті, за доби хана Мехмеда IV Герая, вона була 
перебудована для потреб тогочасся – для захисту від набігів 
донських козаків. 

Щоправда, заходи щодо укріплення форту не завадили за-
порозьким козакам під проводом кошового Івана Ждан-Рога 
взяти Арабат штурмом і знищити все, що там було. Це відбу-
лося 1668 року – майже одразу після візиту письменника Евлія 
Челебі, який пафосно стверджував, що «після спорудження 
цієї високої вежі козаки і калмики навіть перестали згадувати 
назву Крим і забули про нього».

Однак це не єдиний приклад козацьких атак на фортецю. 
Відомо, що козацькі загони воювали поблизу Арабату в 1647, 
1648, 1675, 1678, 1737 роках, а в 1739-му козаки під керівни-
цтвом полковника Онисима Білого допомогли російським вій-
ськам захопити фортецю. 

Після 1784 року Арабатська фортеця стала місцем дисло-
кації невеликого гарнізону і поступово занепадала. Оновили 

форт лише під час Кримської війни 1853-1856 років, коли з’я-
вилася потреба в обороні Арабатської стрілки. Та після вій-
ни військових з фортеці було виведено, а Арабат позбавлено 
міського статусу. 

*** 
У ХХ столітті про Арабатську фортецю знову згадали. Новий 

вік приніс нові війни. Спочатку тут переховувались солдати 
червоної та білої армій. Закінчилося все Перекопсько-Чон-
гарською операцією та совєтизацією Криму. 

Під час Другої світової тут йшли жорстокі бої. Німці побуду-
вали земляний вал, який потім було зарито. Про далекі події 
тієї війни нагадують доти навколо. 

За кілька десятиліть форт стане місцем зйомок фільму «Слу-
жили два товарища» за участі Володимира Висоцького. Та 
ось, мабуть, і все. Про форт забувають. Місцеві потроху розта-
скують камені величної фортеці на будиночки біля моря. Роз-
копки не проводять (і це, незважаючи на те, що неподалік 
Арабату колись стояв храм Геркулеса). 

Відсутність будь-якої зацікавленості фортецею – це сумно, 
але не дивує. Особливо у контексті подій останніх п’яти років, 
коли пам’ятки архітектури та археології руйнуються або вна-
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слідок байдужості окупаційної влади, або через «реконструк-
цію». Навіть не зрозуміти, що гірше. 

***
Неподалік фортеці Арабат розташоване село Ак-Монай (у 

перекладі з тюркських мов біле чоло). У радянські часи село 
перейменували на Кам’янське, адже тут займалися видобу-
ванням каменю. 

Ак-Монайські каменярні менш відомі, ніж Аджимушкайсь-
кі, однак Друга світова також не оминула цю багатоповерхо-
ву штольню. Протягом чотирьох місяців на Ак-Монайському 
перешийку розташовувалися позиції радянської армії, які 
тримали оборону з січня до травня 1942 року. Відомий радян-
ський поет Костянтин Симонов присвятив цим подіям вірш 
«Дожди»: 

Над Акмонайскою равниной
Шел зимний дождь, и все сильней,
Все было мокро, даже спины
Понуро несших нас коней.

У ті буремні часи Ак-Монайські каменярні слугували укрит-
тям для особового складу. 

У ХХІ столітті штольня зацікавила екстремалів, а ще тут про-
водили змагання з орієнтування. А наприкінці 2013 року в 
каменярнях було проведено пошуки захоронень часів Другої 
світової. В каменярні спускалися співробітники Східнокримсь-
кого центру військово-історичних досліджень. У результаті було 
знайдено останки чотирнадцятьох радянських військових. 

Після анексії «ідеологічно правильна» тема «Великої Віт-
чизняної» набирає обертів і на Керченському півострові. 
Справедливості заради зазначу, що пошукові експедиції існу-
вали ще до 2014 року. Однак яскраво вираженого характеру 
совєтсько-російського патріотизму вони набули саме за кілька 
останніх років. Ось, наприклад, новина з порталу «Керчь – это 
мой город»: «Под Керчью установили часовню в память о ге-
роях военного времени». В новині повідомляється, що в цьо-
му заході взяли участь ветерани «Великої Вітчизняної» війни, 
представники пошукових загонів Криму, міст-героїв Керчі, 
Севастополя та Москви, військово-патріотичного клубу «Ро-
дина» Тульської області, полку «народного ополчення» Криму, 
а також школярі, мешканці та гості Глазівського району. 

Для того, аби зрозуміти тональність заходу, достатньо наве-

сти цитату керівника пошукової експедиції: «Пам’ять є нашою 
зброєю в цій війні. Очевидно, наші заокеанські доброзичлив-
ці, західні партнери і деякі сусіди по Радянському Союзу досі 
бояться наших полеглих героїв, вороги Росії донині воюють з 
ними і намагаються знищити пам’ять про них».

*** 
Цей ліричний відступ щодо Ак-Монайських каменярень 

чудово ілюструє ставлення російської окупаційної влади до 
Кримського півострова. Як сказав той чоловік: «Пам’ять є на-
шою зброєю». І він має рацію. Одначе якщо жити за його ло-
гікою, не вся пам’ять важлива. 

Чомусь далі Другої світової ця пам’ять не працює. Хоча на 
місці села Ак-Монай було поселення ще за часів Боспорсь-
кого царства. Арабатська фортеця є пам’яткою архітектури. 
Арабатська стрілка бачила безліч народів і подій. Але це не 
вигідно. 

До речі, Арабатська фортеця знову за іронією долі вико-
нує свою функцію: тут тепер дислокація російських військо-
вих. Цікаво, від кого вони обороняються? Невже чекають на 
українських козаків?

Арабатська стрілка з боку Криму. Фото Вікторії БУКЕТ Арабатська стрілка з боку Херсонщини 
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Фото Вікторії БУКЕТ, 2016 рік
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МОГИЛА ДЛЯ МІТРИДАТА
Іван КЛЕПИК

Керч – найдавніше місто України. Йому вже більше двох ти-
сяч шестиста років, і тому справедливо можна говорити 
про статус вічного міста. Однак і тут є окремі міфи, які до-
мінують, створюючи певні контексти. 

Для Керчі це три епохи: античність періоду 
Боспорського царства, «приєднання» Керчі 
до Російської імперії (місто опинилося у 
складі Росії в 1774 році), Друга світова війна і 
статус міста-героя – СРСР. 

Середньовіччя вкрито мороком таємни-
чості. Візантійський період, наприклад, не викликає такої 
великої кількості яскравих образів, як Давня Греція (хоча в 
самісінькому серці міста стоїть церква Іоанна Предтечі VIII 
століття).  Калейдоскоп культур і народів, який існував у Керчі 
до першої анексії Криму XVIII століття, також воліють зайвий 
раз не згадувати. Але це тема для окремої розмови. 

*** 
Наразі будемо говорити про гору Мітридат, яка в певному сен-

сі є центром міста: культурним, туристичним, навіть духовним. 

Нібито ці таблички допоможуть зберегти культурну спадщину...

Жити в Керчі і жодного разу не піднятися на вершину гори, що 
названа ім’ям славетного Мітридата Євпатора, – це те саме, 
що жити в Києві і ніколи не гуляти Хрещатиком. В принципі, те 
саме можна казати і про туристів. В обох випадках. 

Гора Мітридат як найвища точка міста об’єднує в собі ці три 
міфотворчі епохи. Тут розташовано Обеліск Слави, який побу-
дували 1944 року зі стін Троїцького Собору. Тут стояв акрополь 
античного Пантікапею, який так невблаганно хотів узріти Пуш-
кін 1920 року. І для того, аби все це побачити, треба піднятися 
мітридатськими сходами – великими чи малими. 

*** 
Мітридатські сходи з’явилися не так уже й давно: великі побу-

довані 1840 року, малі – 1860. Однак цього достатньо, аби бути 
пам’ятками архітектури та візитівками міста.

 Їхнє значення годі переоцінити, адже сходи на гору Мітридат 
важливі як утилітарно, так і глибоко символічно. Один із найсла-
ветніших градоначальників міста Іван Стемпковський мріяв, що 
великі сходи об’єднають місто сучасне та місто античне. На жаль, 
він не побачив втілення своєї мрії, адже помер у 1832 році, за рік 
до закладення першого каменя. 

Під час Кримської війни 1853-1856 років великі мітридатські 
сходи було пошкоджено внаслідок обстрілів з кораблів. Капі-
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Великі мітридатські сходи

Обеліск Слави

тальна реставрація відбулася за 130 років. Саме тоді були заново 
створені грифони, зруйновані у 50-х роках ХІХ століття (зразком 
слугували тогочасні гравюри). Проект очолював відомий керчен-
ський скульптор Роман Сердюк. І саме він створив чаші, які були 
копіями античних – знайдених під час археологічних розкопок. 

Малі мітридатські сходи (або Константиновські), побудовані 

за сприяння купця Олексія Константинова, менш помітні, адже 
розташовані трохи вглибині. Можливо, містяни навіть не ро-
зуміють, що ці сходи також побудовані у позаминулому столітті 
(хоча пам’ятна дошка висить у самісінькому центрі). 

Втім, і великі, і малі мітридатські сходи перебувають у жахли-
вому стані. 

*** 
Це почалося у травні 2014-го. Саме тоді керченські журналіс-

ти та мешканці міста помітили величезну тріщину на одній зі 
стін. А вже за рік, у червні 2015 року, частина великих мітридат-
ських сходів упала, ненароком натякаючи на те, що далі буде 
тільки краще, веселіше і бадьоріше. Тоді ще ніхто не міг уявити 
наслідків цього обвалу. 

Час минав, але нічого не відбувалося. Зрештою сталося диво, 
на яке ніхто не міг сподіватися: 15 вересня 2016 року до Керчі 
з візитом прибув президент Російської Федерації Володимир 
Путін і пообіцяв фантастичні гроші – 1,5 млрд російських рублів 
(на момент обіцянки ця сума дорівнювала 23 087 579 доларам 
США) на ремонт сходів. 

Вперше керчани дізналися про силу вищого керівництва кра-
їни-окупанта. І вперше дізналися про його порожні обіцянки. 

*** 
Великі мітридатські сходи викликали величезний резонанс у 

місті. Про це свідчить не лише величезна кількість матеріалів на 
місцевих новинних порталах, але й розмови серед містян. Не по-
мітити того, що Керч руйнується на очах, міг лише сліпий. Але й 
людина, що позбавлена можливості бачити, все одно дізналась 
би про сумний стан речей, бо про це говорили всі навколо. 

Так, говорили обережно, адже відчували, що це може оберну-
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Центр Керчі. Малі Константиновські сходи.
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Здається, «Меандр» хоче зовсім змінити обличчя міста, адже 
як пояснити таке кардинальне бажання перебудувати усе на 
свій лад? І чи можна назвати це реконструкцією? Питання, 
звісно, риторичне. (На щастя, «старі» грифони відреставровані 
і перевезені до керченського Лапідарію). 

тися чимось недобрим. Лише занадто сміливі могли ризикнути 
й посварити владу в публічному місці. Наприклад, одного разу 
мені довелося почути, як якась жінка похилого віку ремствува-
ла, сидячи в тролейбусі, щодо проектних робіт, на які було ви-
трачено 100 мільйонів рублів. «На що пішли ці кошти? – питала 
вона у пенсіонерів, що сиділи довкола, – хіба можна витратити 
стільки на папір?». Але ніхто їй не відповів. Це був 2018 рік. Уже 
відкрито автомобільну частину моста через Керченську прото-
ку. Але сходи, які почали занепадати раніше, аніж був готовий 
проект «будівництва століття», так і стояли. Мовчазні, обдерті, 
покалічені. 

*** 
Минуло більше трьох років, коли нарешті було проведено 

тендер і обрано переможця – Санкт-Петербурзьку компанію 
«Меандр». Оголошення про це знаходимо 7 липня 2017 року. 
Ще кілька місяців тривають роботи щодо створення проектів, 
дослідження ґрунту… Врешті у листопаді розпочинають перші 
протиаварійні роботи, а демонтаж плитки – 22 січня 2018 року, і 
місто спостерігає, як великі мітридатські сходи марніють, втра-
чаючи свою красу. Ще за місяць демонтують грифонів. Тих са-
мих, що у 1987 році були встановлені командою Романа Сер-
дюка. Тоді ж стає відомо: місце грифонів, створених руками 
керченських майстрів, займуть інші скульптури. 

Ці металеві ворота – все, що лишилося від так званої реставрації

А тут стояла чаша авторства Романа Сердюка
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Залишки 
плитки лежать неподалік..

*** 
«Меандр» недовго працював над «реставрацією». Вже у 

вересні того ж самого 2018 року стало відомо про повний 
провал ремонту сходів. «Глава» Криму Сергій Аксьонов по-
відомив про те, що Держкомітет з охорони культурної спад-
щини не зміг належним чином проконтролювати роботи. 

Річ у тім, що майже за рік з часу отримання тендера «Ме-
андр», окрім демонтування грифонів, чаш, відбивання 
плитки та часткового бетонування, почав «зміцнювати» 
схил гори Мітридат. 

«Віце-прем’єр» Криму Віталій Нахлупін зазначив: «Си-
туація виявилася набагато складнішою і гіршою, ніж ми 
припускали в наших найнесприятливіших прогнозах. У нас, 
можливо, буде неефективне використання понад 167 млн 
рублів. Тому що роботи, проведені в рамках протиаварійно-
го ремонту, жодного впливу на сходи не здійснили». 

Більше того: роботи проводилися поза зоною кадастрово-
го розташування сходів, а експертиза кошторисної варто-
сті об’єкта проходила без узгодження замовника (замовник 
проектно-дослідних робіт – адміністрація міста, замовник 
будівельних робіт – держпідприємство «Культурна спадщи-
на», тобто та сама держкомісія). 

Що все це означає? «Меандр» лише створював видимість 
роботи, результат якої вкрай невтішний: сходи, що вже 
більше року стоять без плитки, руйнуються ще активніше, 
ніж до цього. Фантастичні проекти, що були представлені 
на суд містян, навряд чи будуть втілені. 

***
Але найбільша трагедія – це так зване «зміцнення схилу». 

Біля четвертого ярусу сходів (ділянка побудована спеціально 
для того, аби можна було дістатися обеліска) було встановлено 
огорожу. Неподалік також розмістився вагончик з робітниками. 
Це, мабуть, єдиний фронт роботи, на якому щось відбувалося. 

На схилі почали будувати анкерні поля. І зараз я розповім, як 
це відбувалося. На Мітридат привезли три бурові установки та 
1134 палі (кожна завдовжки 30 метрів). Кожна паля (завдовжки 
30 метрів!) опиняється глибоко в землі, всередину неї залива-
ють цемент. І так 1134 рази. 

«Меандр» проводив аналіз ґрунту. Однак чомусь не було про-
ведено археологічних розкопок, хоча саме на цьому схилі роз-
ташовувався акрополь. 

Зараз адміністрація та держкомітет розводять руками, нама-
гаючись звинуватити одне одного і зробити вигляд, наче вони 
були не в курсі того, що державні кошти розкрадають. І жоден 
не згадує про варварські дії на схилі гори Мітридат, де на кож-
ному кроці – нагадування про античність у вигляді керамічних 
уламків. 

*** 
На тлі подій, пов’язаних із великими мітридатськими сходами, 

майже нічого не чути про малі, Константиновські сходи. Вони 
також мають велике значення, насамперед, для самих керчан, 
і насправді перебувають у не набагато кращому стані. Я на-
віть зауважив би, що в дечому Константиновські сходи більш 
занедбані: ними майже неможливо спускатися, бо сходинки 



ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ | №4-6 | 201996

більше нагадують вибиті зуби, всюди купи сміття та сухої трави. 
Коли я йшов догори, шлях мені перегородив шматок сіна, який 
нагадав перекотиполе. 

Засмучує той факт, що малим сходам бракує банального при-
бирання. Хоча Константиновські сходинки вказують на те, що 
їм також потрібен ремонт. Негайний ремонт. Інакше вони про-
сто розпадуться. Або їх розберуть на будівництво якогось ново-
го життєво важливого федерального об’єкта. 

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ 
З усіх міст Криму Керч найпершою потрапила до складу Ро-

сійської імперії – 1774 року. І, мабуть, саме тому якнайшвидше 
зазнала втрат від нових хазяїв. Рівень знахідок і ставлення до 
них міської влади та російського населення Керчі шокувало ман-
дрівників тогочасся. 

Наприклад, у 1795 році англійка М. Гатрі під враженням від 
відвідування Керчі писала, що античні пам’ятки пережили вар-
варське середньовіччя та татарську навалу, однак християни ви-
користовують їх для будівництва своїх будинків та інших потреб. 
«Як це: предмети, що гідні експонуватися в найкращих музеях 
світу, застосовуються зовсім не за призначенням».  

Також тривалий час у Керчі та околицях проводилися хао-
тичні розкопки, які сміливо можна назвати грабіжництвом, у 
результаті яких цінні речі продавали або зовсім нищили через 

Той самий лев на першому ярусі сходів

банальне незнання їхньої культурно-історичної вартості. 
Тож гостро постало питання про збереження пам’яток, тому 

1820 року було створено музей давнини. Головний розташову-
вався в Одесі, в Керчі – філія. Але створення музею також мало 
чим допомогло у боротьбі за збереження античних пам’яток. 
Дуже часто найцінніші речі просто «зникали». Про це згадував 
відомий мандрівник Ф. Дюбуа де Монпере у 30-х роках ХІХ ст. Він 
зазначав, що музею бракує досвідченого вченого, який може на-
вести порядок, зробити класифікацію унікальних античних ре-
чей, котрі докорінно відрізняються від звичайних давньогрець-
ких знахідок.

Хоч якось виправити ситуацію вдалося лише після 1850 року (!), 
коли було створено комісію з дослідження давнини. Тобто біль-
ше вісімдесяти років Керч у буквальному сенсі розтаскували на 
«сувеніри».

Анексія півострова 2014 року продемонструвала певну тяглість 
традиції, адже у місті також проводять незаконні археологічні 
розкопки (або просто руйнують історичні шари). Звісно: порів-
нювати Керч кінця XVII століття та початку ХХІ не можна, адже 
за весь цей час у місті зникли не лише античні пам’ятки, але й 
будинки періоду Російської імперії. А тепер під загрозою зник-
нення все те, що нагадувало про багатовікову історію міста.

Фото автора
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Альона СІЛЬЧЕНКО, Євгенія БОРИСЕНКО

Картинна галерея імені Івана Айвазовського – не просто 
музей мариністичного живопису, це – перлина художнього 
життя міста Феодосії. Музей, який складається з двох 
корпусів, є значною історичною та мистецькою спадщиною 
АР Крим. У великих просторих залах будівлі представлені 
картини, головна експозиція – роботи І. Айвазовського. 
Кожна з робіт неповторна і несе в собі особливу зворушливу 
привабливість, яка не залишить байдужим нікого. 

П
ерша експозиція із 49 робіт художника була 
відкрита ще у 1845 році, у частині будинку, 
що належав І. Айвазовському. А у 1880 році, 
добудувавши ще одне приміщення, художник 
відкрив ще й виставковий зал. Він виставляв 
у ньому свої картини, які не повинні були 

покинути Феодосію. У 1900 році після смерті митця згідно 
з його заповітом галерея була передана рідному місту – 
Феодосії. Текст заповіту Айвазовського був такий:

«Моє щире бажання, щоби будинок моєї картинної галереї 
в місті Феодосії з усіма в ній картинами, статуями й іншими 
творами мистецтва, що перебувають у цій галереї, складали 

«В ПАМ’ЯТЬ ПРО МЕНЕ, АЙВАЗОВСЬКОГО, 
ЗАПОВІДАЮ ГАЛЕРЕЮ МІСТУ ФЕОДОСІЇ…»

Галерея Айвазовського до ремонту

Заповіт Айвазовського
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повну власність міста Феодосії, і в пам'ять про мене, Айва-
зовського, заповідаю галерею місту Феодосії, моєму рідному 
місту».

Дошка з цим написом і зараз висить на фасаді галереї ху-
дожника.

У музеї розміщено колекцію приблизно із 12 тисяч 
картин марин великого майстра, найбільша в світі ко-
лекція його робіт на біблійну, міфологічну та іншу те-
матику (417 шт.), роботи однодумців і послідовників 
Айвазовського, картини мариністів XVIII-XIX століть.

Після анексії Криму музей, як і інші культурні об’єкти пів-
острова, став «яблуком розбрату» між Україною та Росій-
ською Федерацією. Кожен намагається довести своє право 
на володіння галереєю.

Незважаючи на те, що галерея є власністю Феодосії, в 
2014 році все, що перебувало в музеях міста, стало «влас-
ністю республіки Крим», принаймні згідно з документом 
за підписом нинішнього «глави кримського парламенту» 
Володимира Константинова. У 2016 році російський уряд 
Криму укладає тристоронній договір з адміністрацією Фео-
досії і Картинною галереєю про те, що всі художні полотна 
на 10 років передаються музею. 

Україна неодноразово повідомляла про грубі порушення в 
діяннях Росії щодо української культурної спадщини. Попри 
це, всупереч міжнародному й українському законодавству, Ро-
сія вивозила роботи з галереї Івана Айвазовського з україн-
ського півострова для тривалого експонування, не спитавши 
про це нікого. Так, у 2016 році 38 картин Івана Айвазовського з 
Феодосії були передані в московську Третьяковську галерею. 
Міністерство культури України у відповідь заявило про пору-
шення статті 5 Гаазької Конвенції від 1954 року, яка забороняє 
вивозити цінності з окупованих територій. Пізніше директор 
Феодосійської галереї імені Івана Айвазовського Тетяна Гай-
дук повідомила, що картини повернулися до Криму, і більше їх 
не планують вивозити до Росії.

У вересні 2017 року «Громадська палата Криму» висловила-
ся про необхідність передачі картинної галереї до «республі-
канського фонду». Основним аргументом виступали питання, 
пов’язані з подальшим фінансуванням музею. Обґрунтовува-
лася ця ініціатива тим, що, підпорядковуючись «республіці 
Крим», Галерея ім. І. Айвазовського матиме краще фінансу-
вання. Це буцімто дозволить провести ремонтні роботи в га-
лереї, що виведе культурний заклад на новий рівень. «Му-
ніципальна влада» навела безліч «переваг» зміни форми 
власності, запевнивши, що галерея не переїде. На щастя чи 
на горе для самого музею, ця пропозиція не була схвалена 

Галерея Айвазовського 

Ф
от

о 
з 

ві
дк

ри
ти

х 
дж

ер
ел



ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ | №4-6 | 2019 99

мешканцями міста, які вважають Галерею ім. І. Айвазовського 
гордістю Феодосії. Натомість «муніципальна влада», намага-
ючись заспокоїти містян, запевнила, що це питання не буде 
вирішуватися без урахування думки громадськості. 

На початку листопада 2018 року на засіданні «Громадської 
палати Криму» знову обговорювалася доля галереї ім. І. К. Ай-
вазовського, а саме: передача в федеральну власність і ство-
рення на її базі філії Державної Третьяковської галереї. Тоді 
ж «міністр культури» Криму Арина Новосельська підтвердила, 
що «мінкульт» Криму проти передачі галереї в федеральне ві-
дання. Вона пояснила, що рішення про передачу галереї Ай-
вазовського у власність «республіки Крим» уже прийнято, але 
воно ще не оформлено документально. За її словами, це було 
зроблено через те, що заходи, котрі вживаються органами 
місцевого самоврядування для забезпечення фізичного збе-
реження музейних предметів і колекцій, їхньої безпеки, реалі-
зації конституційного права громадян на доступ до культурних 
цінностей, є недостатніми, зважаючи на обмежені фінансові і 
кадрові ресурси. 

Проте «глава» Криму Сергій Аксьонов під час виїзної 
наради, яка відбулася 13 грудня 2018 року, заявив про 
те, що картинна галерея імені І. К. Айвазовського 
залишиться у власності міста. Остаточну крапку в 
цьому питанні було поставлено на сесії Феодосійської 
міської ради 29 березня 2019 року, на якій було виріше-
но залишити-таки галерею місту. 

Поки тривали суперечки щодо зміни форми власності му-
зею, стара будівля Феодосійської картинної галереї ім. І. Айва-
зовського почала потроху розвалюватися, адже вона потребує 
постійної підтримки та ремонту. За підрахунками теперішньої 
«влади» Феодосії, на ремонт музею потрібно витратити поло-
вину бюджету міста, адже галереї не вистачає сучасного об-

ладнання, освітлення та системи мікроклімату, проте грошей 
на це в міста немає. 

Однак протиаварійні роботи в галереї все ж відбулися, і три-
вали вони з грудня 2016 року до липня 2017 року, на що з ро-
сійського бюджету було виділено 30 мільйонів рублів. У будівлі 
музею зміцнили покрівлю над головним виставковим залом, 
повністю замінили черепицю, відремонтували фасад. Після 
чого в серпні 2017 року директор музею Т. Гайдук заявила, що 
«за попередніми розрахунками, капітальний ремонт основ-
ного корпусу галереї може обійтися в 250-300 млн рублів. Це 
ремонт головного виставкового залу площею 260 квадратних 
метрів, установка в галереї систем клімат-контролю і пожежо-
гасіння, а також оснащення залів сучасною мультимедійною 
технікою».

І от у грудні 2018 року «глава» Криму Сергій Аксьонов за-
явив, що на ремонт галереї виділено 100 млн рублів. «Ці кош-
ти витратять на приведення в порядок приміщень музею», – 

Галерея Айвазовського 

Галерея Айвазовського під час ремонту фасаду 
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уточнив він. А так званий міністр культури «республіки Крим» Арина 
Новосельська, своєю чергою, розповіла про невідкладні ви-
трати, необхідні для збереження унікальної колекції музею: 
проектно-кошторисна документація обійдеться в 200 міль-
йонів рублів, а будівництво нових музейних об'єктів, технічне 
оснащення приміщень і закупівля нового обладнання – в пів-
тора мільярда до 2022 року.

 
Втім, куди і на що було витрачено виділені Аксьоно-

вим кошти – не зрозуміло, адже не пройшло і півтора 
року від нещодавнього ремонту, як у лютому 2019 
року феодосійці стали помічати значні тріщини на 
стінах музею.

За інформацією місцевого ЗМІ «Кафа», «якщо підійти до 
пам’ятника Айвазовському, то відразу ж впадає в очі велика 
вертикальна тріщина, розташована праворуч за спиною ма-
риніста, в кутку у ринви, а вінчають її дві темно-сірих плями 
від зруйнованої обробки. Крім того, то тут, то там, на яскра-
во-помаранчевому фасаді бачимо сліди штукатурки, що обва-
лилася, з чого видно, що якщо найближчим часом не вжити 
заходів щодо їхнього усунення, можна передбачити швидкий 
початок нових реставраційних робіт головного корпусу гале-
реї». Натомість негайної реакції на порятунок будівлі з боку як 
міської, так і кримської влади не надійшло. Всі були зайняті 
іншими, важливішими, – паперовими справами.

Так, у травні 2019 року Кримська філія Головдержексперти-
зи Росії схвалила початок розробки проектної документації 
для реконструкції будівлі Феодосійської картинної галереї 
імені І. К. Айвазовського. 

В обґрунтуванні інвестиційного плану йдеться, що комплек-
сні роботи дозволять усунути наявні проблеми об'єкта куль-
турної спадщини, який капітально не ремонтувався тривалі 
роки. «Оскільки тривалий час у будівлі не проводилася комп-
лексна реставрація, і вона не пристосовувалася під сучасні 
вимоги, зараз вона перебуває в стані значного морального і 
технічного зносу, – констатували фахівці ГДЕ. – Втрачені або 
перебувають під загрозою втрати автентичні архітектурні, 
конструктивні і декоративні елементи. У виставкових залах 
немає наскрізних маршрутів огляду експозиції та можливості 
доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями. 
А інженерні мережі, технологічне обладнання не справляють-
ся з покладеними на них завданнями, не працюють або зовсім 
відсутні. Через це виникають труднощі із забезпеченням на-
лежного мікроклімату в приміщеннях для утримання музей-
них експонатів і для перебування відвідувачів.

Фінансування робіт для виправлення наявних проблем пла-
нується з федерального і регіонального бюджетів. За попере-
дніми даними, тільки першочергові ремонтно-реставраційні 
роботи обійдуться державі в 500 мільйонів рублів». 

Як бачимо, поки будівля Картинної галереї букваль-
но тріщить по швах, кошти на її ремонт зростають 
прямо-таки у геометричній прогресії, причому лише 
на папері. 

За запевненнями «глави адміністрації» Феодосії Сергія 
Бовтуненка, «відповідно до федеральної цільової програми 
розвитку Криму і Севастополя, в поточному році (2019, – ред.) 
буде підготовлено проектно-кошторисну документацію щодо 
капітального ремонту будівлі картинної галереї ім. Айвазов-

 Наслідки "протиаварійного" ремонту

Під час ремонту
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ського. Роботи з ремонту будуть виконані в 2020 році». 
А директор Феодосійської картинної галереї ім. І. К. Айва-

зовського Тетяна Гайдук, своєю чергою, додала, що обсяги 
запланованих робіт залежатимуть від розміру фінансування. 
«Минулого року на замовлення Держкомітету з охорони куль-
турної спадщини підрядник розпочав роботу з підготовки до-
кументації. Цього року робота триває і виходить на виконання 
проектно-вишукувальних робіт. Коли вони будуть завершені і 
пройдуть експертизи, буде зрозумілий обсяг робіт і їхня вар-
тість. Тоді ми повинні будемо встигнути в бюджет на 2020 рік 
це закласти. На даний момент документація готується так, 
щоб капітальні ремонтно-відновлювальні роботи провести 
в двох наших будинках і побудувати фондосховище. А потім 
постане питання, в якому розмірі це буде фінансуватися. Але 
однозначно, в тому чи іншому обсязі в 2020 році роботи на 
об’єкті будуть розпочаті», – розповіла директор галереї. Тобто 
остаточна сума й обсяги «ремонтно-відновлювальних робіт», 
схоже, відомі лише Господу Богу. 

Втім, підрядна організація, яка виконувала в 2017 році про-
тиаварійні роботи у галереї, лише у липні 2019 року (тобто не 
минуло і півроку, у буквальному сенсі) приступила до гарантій-
ного ремонту фасаду будівлі. За словами директорки закладу 
Тетяни Гайдук, роботи відбуваються не тільки на фасаді, а й в 
одному з приміщень установи.

«В одному із залів було протікання. Зараз там відбуваються 
роботи, на час яких картини зі стін прибрали. Це найменший 
зал, проміжний між вітальнями. Що стосується відновлення 

Черговий ремонт, липень 2019

Фасад тріщить по швах
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фасаду, то ці роботи повинні були закінчити ще минулого тиж-
ня. Але у зв’язку з негодою, по-перше, роботи призупинилися, 
а по-друге, знадобився час, щоб фасад просох після злив», – 
повідомила Т. Гайдук, уточнивши, що ремонт закінчиться най-
ближчим часом.

Натомість вражає і заявлене кримською владою май-
бутнє перевтілення галереї, перебудова якої, як уже за-
значалося, триватиме до 2022 року. За словами «глави» 
Криму Сергія Аксьонова, у Криму в найближчі два роки 
планують завершити роботи щодо створення єдиного Му-
зейного кварталу на базі Феодосійської картинної галереї 
Айвазовського, на півострів направлені провідні фахівці з 
Третьяковської галереї Москви для експертної оцінки фо-
ндів музею і розробки концепції його реставрації. Перше, 
що потрапить під зміни, – зали музею. Планується, що піс-
ля оновлення галерея ім. Айвазовського стане головним 
музеєм Криму. «Подібного проекту досі не було ні в Криму, 
ні на півдні Росії. Проект реалізується в рамках федераль-
ної цільової програми, крім того, частину коштів залучено 
федеральним Міністерством культури з програм, які кури-
рує Мінкульт», – зазначив Аксьонов. 

Отже, незважаючи на всі наполеонівські плани нинішніх 
кримських «керманичів» і знаючи, з яким «завзяттям» і го-
ловне – «професіоналізмом» (що видно з історії «ремонту» 
та «реставрації» інших об’єктів культурної спадщини Кри-
му) вони беруться за роботу (тобто за «освоєння» феде-
ральних коштів) і доводять її до кінця, жевріє надія на те, 
що після усіх цих «модернізацій» і «капітальних ремонтів» 
по-російськи від перлини художнього життя й гордості Фео-
досії – Картинної галереї ім. І. Айвазовського все-таки щось 
залишиться. Адже все, що зараз відбувається у культурній 
сфері Криму, більше нагадує улюблене російське прислів’я: 
«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». 

 

Фото Вікторії БУКЕТ, 2016 рік
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ЗА КРОК ДО ПРІРВИ
Валерій ВЕРХОВСЬКИЙ

«Ластівчине гніздо», хоча й збудовано не готами і не ґену-
езцями, і не в давні віки, а на початку ХХ століття, проте 
вже є невід’ємною частиною пейзажу Ялти і, безумовно, своє-
рідною візитівкою всього Криму.

Чи можна сумістити несумісне? Ось він — 
яскравий приклад того, як це зазвичай 
робилося й робиться в Криму: готичний 
замок російського барона на прізвище фон 
Штейнгель, власника нафтових промислів у 
Баку, спроектований російським архітектором 

англійського походження і збудований на скелі Аврора, 
на мисі Ай-Тодор (святий Федір). Все в одному: і римська 
богиня, і православний святий, і російський німець з 
азербайджанського Баку… А треба ще додати, що деякий час 
— з 2002 до 2011 року — у «Ластівчиному гнізді» розміщувався 
ресторан італійської кухні.

Перед Штейнгелем, який збудував тут саме цю, відому нам, 
подобу готичного замку, на Аврориній скелі стояла дерев’яна 

споруда, що називалася спершу «Замок кохання», а приблиз-
но з 1902 року нова власниця повністю перебудувала цей бу-
динок, і від того часу він отримав сучасну назву. У 1912 році 
барон фон Штейнгель купив дерев’яне «Ластівчине гніздо» і 
зніс його, збудувавши на цьому місці кам’яний замок з зуб-
частими вежами і бійницями. Архітектором цього шедевра був 
Леонід Шервуд. Оскільки клаптик землі, придатний для забу-
дови на цій скелі, становив усього 10х10 метрів, замок вийшов 
досить компактним, але все одно для його будівництва залили 
бетонний фундамент, на якому все і тримається. Тримається, 
попри всі нещастя, війни та стихійні лиха.

У 1927 році в Криму стався землетрус. Хоча сам замок не по-
страждав, від Аврориної скелі відломився й упав у море дуже 
значний шматок і утворилася щілина, що становила загрозу 
всій скелі.

У такому стані «Ластівчине гніздо» залишалося цілих чотири 
десятиліття — до 1967 року, коли нарешті тут почали проводи-
ти реставраційні роботи.  Необхідний був потужний підйомний 
кран, але під’їзні шляхи виявилися не розраховані на проїзд 
таких великих машин. Робота була вкрай ризикованою: буді-
вельники в підвішених до скелі люльках вручну закладали ка-

«Ластівчине гніздо». Фото Ліліани ЗЕЗ
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мінням і заливали розчином тріщину в скелі. Під споруду під-
вели нову залізобетонну плиту, а шви залили свинцем. Тільки 
після цього, коли за фундамент «Ластівчиного гнізда» можна 
було не турбуватися,  розпочалося відновлення самого пала-
цу. Саме після тієї реконструкції на вежах з’явилися конічні 
куполи. Сьогодні замок офіційно визнано пам’яткою архітек-
тури ХХ століття.

«Ластівчине гніздо» стало привабливим туристичним об’єк-
том. Його зображення, впізнаване й неповторне, можна знай-
ти на поштових марках і листівках, календарях і монетах, у 
фільмах і телесеріалах.

Навіть Острови Кука (самоврядна новозеландська територія 
у Тихому океані) замовили собі колекційну монету в один кук-
ський долар, на якій на аверсі зображені англійська королева 
Єлизавета ІІ та… Аю-Даг і на реверсі – «Ластівчине гніздо». 
Хизуючись «перемогою» над Україною у загарбанні Криму, ро-
сіяни випустили й собі монету номіналом у 10 рублів з силуе-
том «Ластівчиного гнізда» на аверсі, а пізніше — й банкноту в 
сто рублів із зображенням цього палацу.

Крім радянських, а згодом українських і російських кінема-
тографістів, цей натурний майданчик для зйомок вподобали 
й іноземці: йдеться про картини «Міо, мій Міо» з Крістіаном 
Бейлом, «Синій птах», а у 1996 році тут знімали епізод фільму 

«Перший удар» з Джеккі Чаном.
Палац потребував чергової реконструкції вже давно. Ще в 

2013-му в плиті, закладеній у підмурівок палацу, були знайдені 
тріщини, через що восени того року доступ відвідувачів був 
призупинений.

У 2014 році до Криму прийшла «весна», півострів було оку-
повано, всі історичні пам’ятки були проголошені російською 
власністю. Демонструючи неабияку турботу про збереження 
захоплених цінностей, окупанти взялися за реконструкцію і 
«Ластівчиного гнізда».

Очільниця міністерства культури в колабораціоністсько-
му уряді Криму Арина Новосельська охарактеризувала стан 
справ з «Ластівчиним гніздом» відверто і недвозначно: «Аб-
солютно аварійна небезпека»…

Однак цими словами можна описати становище всієї крим-
ської історико-архітектурної спадщини. І якщо українській 
владі можна закинути обережну бездіяльність, вона хоча б не 
порушила вічного сну пам’яток Криму; російська ж будівельна 
«гіперактивність», з мільйонними бюджетними вливаннями 
та підкилимним розподілом державних контрактів, набагато 
гірша і небезпечніша річ.

«Це є грубим порушенням Гаазької конвенції 1954 року про 
захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. 

Фото Ліліани ЗЕЗ
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Конвенція і Перший протокол до неї (1954 р.) забороняє про-
ведення будь-яких археологічних розкопок на окупованій 
території, а також будь-які зміни культурних цінностей», — 
ідеться у доповіді ЮНЕСКО.

У Міністерстві культури України 2015 року назвали незакон-
ними дії нинішньої влади півострова щодо об’єктів культурної 
спадщини, що охороняються законами України та внесені до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Але окупанти й їхні місцеві поплічники впевнені, що при-
йшли навічно, тож продовжують робити своє.

Під час дослідних робіт 2017 року для з’ясування стану 
скельної основи бурили скелю під палацом. Ці дії викликали 
протест України і занепокоєння в ЮНЕСКО.

«Стало відомо, що окупаційна влада приступила до прове-
дення незаконних розкопок та інженерних геологічних робіт, 
а саме: до буріння скелі, на якій розташовується пам’ятка на-
ціонального значення палац «Ластівчине гніздо», — йдеться у 
доповіді ЮНЕСКО за 2017 рік.

Будь-які бурові роботи – це постійна вібрація та безперерв-
ний, під потужним напором, потік промивної рідини. Перше 
викликає появу нових тріщин у породі, з якої складається ске-
ля, та бетонному підмурівку «Ластівчиного гнізда»; промивна 
рідина проникає в усі наявні тріщини скелі, що може призве-
сти до їхнього поглиблення.

На щастя, поки що обійшлося без катастроф. Але після до-
слідних робіт починається власне реконструкція будівлі, і ще 
невідомо, якими можуть бути наслідки необережного і неком-
петентного втручання.

«Розпочато реставрацію замку — повністю — інтер’єр та 
ззовні, до облаштування газонів і оглядового майданчика. 
Повністю будуть облаштовані системи повітряного опален-
ня, електропостачання, освітлення. До того ж буде влашто-
ване підсвічування «Ластівчиного гнізда», — розповідає та ж 
Арина Новосельська.

Однак ЮНЕСКО має іншу думку: «Найбільшу тривогу викли-
кає той факт, що ці реставраційні роботи здійснюються під ке-
рівництвом будівельного персоналу, який не має ані досвіду, 
ані кваліфікації у галузі реставрації історичних будівель».

ТОВ «Меандр», горезвісній «кишеньковій» фірмі міністра 
культури РФ Мединського, дісталося замовлення на підго-
товку проектної документації, а тендер на виконання ремонт-
но-будівельних робіт виграло ТОВ «Дизайн» з Чебоксар. Дос-
віду настільки складних робіт на такому унікальному об’єкті у 
цієї фірми, на жаль, немає. Тобто досвід вони набуватимуть у 
процесі роботи. Вийде, то вийде, а не вийде, то в усьому бу-
дуть винні, вочевидь, українці, які довели культурну пам’ятку 
федерального значення до аварійного стану.

На балках перекриття на першому поверсі «Ластівчиного 
гнізда» виявили руйнування захисного шару бетону та коро-
зію арматури. Ці дефекти пов’язують зі впливом атмосферних 
опадів і тривалою відсутністю ремонтів. Деякі ділянки плит 
перекриття оцінюються як аварійні.

За планом роботи з реставрації і ремонту «Ластівчиного 
гнізда» мають тривати до осені 2020 року, на них виділено 
майже 80 мільйонів рублів.

У балконній плиті, що на першому поверсі (і частина якої ефек-
тно звисає над морем), виявлено чимало півсантиметрових трі-
щин, захисний шар бетону має «щербини» до трьох сантиметрів, 
відбувається вивітрювання і скельна основа будівлі розтріску-
ється і деякі тріщини сягають п’ятнадцяти сантиметрів.

Ще на початку минулого року Прокуратура АРК розпочала 

провадження за фактом незаконних археологічних робіт, зу-
мисного нищення, руйнування та пошкодження пам’яток іс-
торії та культури на території анексованого Росією Криму за 
статтями 298 та 341 Кримінального кодексу. Йдеться про ви-
дачу міністерством культури РФ дозволів на археологічні роз-
копки, а також реставраційні роботи на пам’ятках архітектури 
в Криму, внаслідок чого ці об’єкти зазнали непоправних по-
шкоджень. Зокрема, серед інших пам’яток згадується і «Лас-
тівчине гніздо».

Невідомо, чи розраховували архітектор Шервуд і його за-
мовник Штейнгель, що їхній витвір здатен простояти сто і 
більше років. Але якщо «Ластівчине гніздо» протрималося на 
цій скелі до нашого часу, не хотілося б, щоби наш період зали-
шився в історії епохою втрат і руйнувань. 

Будь-яка давня архітектурна споруда лишається в небез-
пеці руйнування від непродуманих чи безвідповідальних дій 
сучасних перебудовників, але «Ластівчине гніздо» з-поміж 
усіх історичних пам’яток на території окупованого півострова 
вирізняється самою своєю сутністю — на цей казковий па-
лац лячно дивитися. Він височіє над вертикальним схилом, 
демонструючи виклик силам природи, і ризикує програти їм, 
впасти в море, але не здається. 

Щоденна боротьба, щохвилинний опір несприятливим об-
ставинам — ось що таке «Ластівчине гніздо». Тому він і справ-
ді є символом Криму — поневоленого, але нескореного.
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«ДО БОГА ВИСОКО, ДО ЦАРЯ ДАЛЕКО, 
А ВОРОНЦОВ ПОМЕР»

Воронцовський палац. Фото Дениса МОКРЕНЦОВА

Валерій ВЕРХОВСЬКИЙ

Російська імперія приростала не лише сибірськими воло-
діннями й океаном Північним. Шматочок Середземномор’я, 
такий екзотичний для людей з північних країв, приєднаний 
наприкінці XVIII сторіччя Кримський півострів вабив тодішню 
еліту Пітера і Москви. На цій, не схожій на безрадісні середньо-
російські пейзажі, землі вони прагнули створити нову Росію…

З
нать почала забудовувати найгарніші місцини 
Південного Криму, не шкодуючи на це коштів. 
Генерал-губернатор Новоросії Михайло Ворон-
цов був серед перших. Будівництво палацу гра-
фа Воронцова обійшлося, крім примусової праці 
підневільних людей (кріпаків і солдатів саперно-

го батальйону), у дев’ять мільйонів рублів і тривало два деся-
тиліття — з 1828 до 1848 рр. 

За цей період змінилося кілька архітекторів: спочатку це 
були Франц Боффо (який перед цим спроектував для Ворон-
цова палац в Одесі) і Томас Гаррісон, але згодом їх змінив Ед-
вард Блор: історик, архітектор, реставратор, який працював 
для королівського дому Великої Британії. Англофільство Во-
ронцова вплинуло на остаточний вибір архітектурного рішен-
ня. Блор, прихильник тюдорівського стилю, вирішив поєднати 
цей стиль з мавританським, що мало гарно виглядати на тлі 
кримських пейзажів і здійснив це напрочуд вдало. Цікаво, що 
Блор жодного разу не був на місці будівництва, і проектував 
палац, спираючись лише на плани місцевості, але споруда на-
прочуд добре гармоніює з природним ландшафтом.

Найцікавіше архітектурне рішення сховано під землею: мало кому 
відомо, що це – єдина на території України будівля, плити фунда-
менту якої залиті свинцем — таким чином у ті часи будівельники за-
побігали руйнуванню під час землетрусу, адже небезпека сейсміч-
ної активності у ті часи, як і нині в Криму, була і лишається високою.
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ява цієї фрази на палаці, адже граф не був мусульманином. 
Вочевидь, Воронцов прагнув відтворити мавританський па-
лац Альгамбра в Гранаді на півдні Іспанії, резиденцію мусуль-
манських правителів Іспанії, де є такий напис, поєднати тим 
самим Захід зі Сходом.

Граф Воронцов збирав картини європейських митців. У зі-
браній в палаці колекції робіт західноєвропейських майстрів 
переважали твори художників Англії, Фландрії, Голландії, Іта-
лії, Франції. Тут є твори П. Снейєрса, К. Нетшера, Карло Ма-
ратті, Вільяма Хогарта, Джорджа Доу. У парадному вестибюлі 
представлено декілька парадних портретів родичів Воронцо-
вих різних майстрів (художника Річарда Бромптона та інших).

Останньою, в 1840-х роках, збудували бібліотеку. Книгозбірня 
Воронцова нараховувала 25 000 томів, з яких донині збереглося 
лише десять тисяч. Подібні зібрання у Воронцова були і в інших 
його маєтках, але збереглася лише бібліотека в Алупкинському 
палаці, книгозбірня Одеського палацу передана університету, 
тифліська зникла невідомо куди, а петербурзьку розпродав син 
Воронцова, Семен Михайлович.

Протягом років змінювалися власники цього палацу. Він пе-
реходив у спадок від однієї гілки роду Воронцових до іншої, 
але після приходу в Крим радянської влади його націоналізу-
вали, і в 1921 році тут відкрили музей.

Під час окупації Криму державами Осі в Другу світову війну 
палац, на щастя, не зазнав жодних пошкоджень від бомбар-
дувань чи обстрілів. Німецька окупаційна влада поставилася з 
певною повагою до культурної спадщини, видавши охоронний 
документ для музею. Вони навіть організовували екскурсії для 
офіцерів і солдатів рейху. Відступаючи в 1944 році, загарбники 
вивезли в Німеччину 537 експонатів, не всі з яких вдалося по-
вернути. За те, що зберіг перлину архітектури, доглядач музею 
Степан Щеколдін був відзначений радянськими «визволителя-
ми» досить високо — отримав десять років Гулагу як колабо-
рант німецько-фашистських загарбників. 

У 1945 році в палаці розмістилася делегація Великої Британії. 
Саме тут 8 лютого 1945 р. було остаточно визначено кількість 
країн-учасниць установчої конференції Організації Об’єднаних 
Націй, час і місце скликання першого зібрання країн-членів 
ООН. Після завершення Ялтинської конференції протягом де-
сяти років Воронцовський палац використовувався як урядова 
дача для високопосадовців всемогутнього тоді НКВС. Тільки з 
1956 року палац знову став музеєм, і лишається ним досі. Лише 
його основний фонд нараховував 27 тисяч експонатів.

Палац-музей неодноразово ставав натурою для кінозйомок. 
Специфіка його інтер’єрів і архітектури, вписаної в кримський 
пейзаж, створювала ідеальні умови для творчості.

Воронцовський палац-музей уже пережив одну окупацію. 
Історія повторюється?

Що робиться нині, під час окупації російської? Поєднання ім-
перських амбіцій, нафтодоларів і безкарної корупції з безкон-
трольністю влади й ігноруванням цінностей демократичного 
суспільства — погане поєднання для культурної спадщини.

Особливо, коли окупанти не в курсі, що в Криму не завжди 
безхмарне небо.

Ще в листопаді минулого року почався ремонт даху палацу. 
Дах площею 2,5 тисячі квадратних метрів мали замінити за 
60 мільйонів рублів з федерального бюджету. Покрівлю розі-
брали, тимчасово замінивши так званим «технічним дахом», 
причому слово «тимчасово» виявилося ключовим. Потрібна 
була остання краплина, щоб довершити ланцюжок нещасть.

Останньою «краплиною» став сильний дощ, що випав 7 

Головний в’їзд палацу розташовано з західного боку, він і 
справді західний у повному розумінні: круглі вежі, високі зуб-
чаті стіни, вузькі вікна ніби бійниці  — ви потрапляєте у ран-
ньосередньовічний замок західноєвропейського феодала, що 
збудований за принципом «мій дім — моя фортеця». 

Натомість південний вхід виконаний у арабському дусі: оздо-
блена різьбленням по гіпсу підковоподібна арка. На ній шість 
разів арабською мовою написано: «Немає переможця, окрім 
Аллаха». Виникає закономірне запитання, чим викликана по-

Злива залила Воронцовський палац 
в Криму і пошкодила картини
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Воронцовський палац. Фото Дениса МОКРЕНЦОВА

Фото Дениса МОКРЕНЦОВА

червня цього року: на Південному березі Криму пройшли по-
тужні зливи, які супроводжувалися сильним вітром. Ялтинські 
вулиці перетворилися на бурхливі річкові потоки. З Ворон-
цовського палацу вітром зірвало тимчасовий дах, і залило му-
зей так, що всередині «води було по кісточку». 

Постраждали не лише стіни та інтер’єри палацу-музею, а й 
експонати. Нічого не повідомлялося про стан картин із колек-
ції Воронцова та книг, зібраних у бібліотеці. На деякий час за-
крили для відвідувачів провідну експозицію — парадні зали 
головного корпусу палацу.

Віддуватися за федерального міністра довелося прес-службі 
так званого Міністерства культури РК: «Вранці 7 червня внас-
лідок ураганного вітру і сильного дощу частина покриття тим-
часової (технологічної покрівлі) була зміщена зі свого проек-
тного положення, що призвело до підтікання і намокання стін 
першого і другого поверхів головного корпусу», — йдеться в 
офіційному повідомленні.

«Музеєм-заповідником було вжито заходів з відключення 
електроживлення головного корпусу й перенесення частини 
музейних фондів та експонатів до інших приміщень. Прямих 
втрат музейних предметів не виявлено. Дощ був короткочас-
ним, і значних пошкоджень пам’ятці архітектури ураган не 
завдав», — переконують речники міністерства.

«Жодної шкоди немає, прямих втрат музейних речей нами 
не виявлено. Було намокання стін першого і другого поверхів 
головного корпусу, але нічого не постраждало. Блакитна ві-
тальня була підмочена, й один елемент ліплення відпав. Його 
вже відновлено і невдовзі буде повернуто на місце. З кабіне-
том Воронцова та рештою елементів експозиції все гаразд», 
— сказала Арина Новосельська, міністр культури у колабора-
ціоністському уряді Криму. 

Роботи з ремонту покрівлі палацу-музею вела фірма ТОВ 
«Меандр», що в 2018 році взялася за освоєння 367 млн ру-
блів на реконструкцію споруди. Зазначимо, що саме ця фірма 
одночасно займається проведенням реконструкції і реставра-
ції десятка архітектурних обєктів на «благопріобрєтьонном» 
півострові. Завзяття легко пояснюється щедрістю, з якою мін-
культ Російської Федерації розподіляє кошти платників подат-
ків на потреби перебудови пам’яток культурної спадщини. Тим 
більше, що між згаданим «Меандром» і федеральним міні-
стром культури Володимиром Мединським підозріло глибоке 
порозуміння. Ця фірма отримує всі вигідні контракти за лінією 
федерального міністерства культури, особливо в Санкт-Пе-
тербурзі та нині вже й у Криму і Севастополі.

На офіційному сайті ТОВ «Меандр» авторитетно запевняють: 
«Дах — лише перший етап робіт. Наступний — реконструкція 
зовнішніх інженерних мереж. На це витратять уже 300 мільйо-
нів рублів. Реставрують й огорожі терас. Також приведуть до 
ладу і парк». Парк – не менш унікальна пам’ятка, ніж будівлі 
палацу. Невже задля приведення до ладу повирубують століт-
ні дерева? 

А фінальний акорд узагалі вражає впевненістю в завтраш-
ньому дні: «Роботи в межах федеральної цільової програми 
триватимуть у Воронцовському палаці до 2020 року».

«До Бога високо, до царя далеко, а Воронцов помер», — так 
казали у позаминулому столітті. У Криму ж після червневої зли-
ви, що залила Алупкинський палац-музей, поширився вислів: 
«Воронцов, побачивши би, що відбувається, помер би вдруге». 

Втім, сподіваймося, що окупація буде такою ж короткочас-
ною, як і дощ, і «значних пошкоджень» не завдасть, — тоді 
вдасться врятувати від сучасних варварів бодай щось.
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ЛОМИКАМІНЬ У ПРЯМОМУ ЗНАЧЕННІ: 
ДОЛЯ КРИМСЬКОГО МУЗЕЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Сергій КОНАШЕВИЧ

Увічненням пам’яті видатного класика української літера-
тури Лесі Українки ще в 1920-х роках перейнявся український 
науковець і громадський діяч Валентин Отамановський, 
який активно займався пам’яткоохоронною діяльністю. 
Зокрема, восени 1925 р. він, перебуваючи на посаді директо-
ра Вінницької філії Всенародної бібліотеки України (ВБУ) при 
Всеукраїнській Академії наук, спеціально поїхав до Ялти, аби 
пересвідчитись, як у цьому місті зберігається пам’ять Лесі 
Українки та похованого тут іншого видатного митця укра-
їнського слова – Степана Руданського. 

Допомагав Отамановському в цій місії Павло 
Горянський – колишній голова Ялтинської 
громади українців та Малої Ради українців 
Криму; на той час він готувався переїздити 
до Києва і стати до праці у ВБУ, оскільки хотів 
«хоч решту свого віку попрацювати не на 

чужій роботі та дати українську освіту синам, бо в Криму з них 
українців не буде». 

Горянський показав Отамановському будинок № 8 на ву-
лиці Літкенса (теперішня Катерининська), в якому у 1897-
1898 рр. жила Леся Українка. Взимку 1926 р. Отамановський 
турбував усі можливі інстанції Києва проханням порушити 
клопотання перед відповідними установами Криму щодо 
сприяння охороні пам’ятних місць у Ялті: зокрема, пропо-
нувалося «впорядкування могили Степана Руданського в 
Ялті й належна її охорона, звільнення помешкання в Ялті, 
де проживав свої останні роки Руданський, його впорядку-
вання та устаткування в такий спосіб, щоб усе це нагадува-
ло про письменника, його життя та твори; те ж зробити і для 
помешкання Лесі Українки; прибити на будинках, де меш-
кали Степан Руданський і Леся Українка, таблиці із зазна-
ченням, хто та коли проживав у них; включити ці пам’ятки 
до екскурсійної програми». Вже в березні того року в Криму 
відповіли: все це можливе, але – за умови надання відпо-
відних коштів. Зусилля Отамановського не залишилися без 
конкретних наслідків.

Перебуваючи в Ялті у 1907-1908 рр. зі своїм чоловіком 
Климентом Квіткою, який працював деякий час у сімферо-
польському суді, Леся Українка мешкала у флігелі збудова-

Фото Анатолія КОВАЛЬСЬКОГО
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ного у 1889 р. приватного будинку купчині Ліщинської. Саме 
тут постав меморіальний музей письменниці, ініціативна 
група з розбудови якого виникла на початку 1970-х років. 
До цієї справи долучилися: винороб-науковець Микола 
Охріменко, що був учнем Лесі Українки, кримські «просвітя-
ни» та подвижники кобзарського мистецтва Олексій Нирко 
й Остап Кіндрачук, а також Олександр Януш, Тетяна Цимбал 
та інші. В результаті зусиль активістів до столітнього юві-
лею народження Лесі Українки у 1972 р. навпроти будівлі 
майбутнього музею було споруджено її пам’ятник, установ-
лено меморіальну дошку на будинку, де вона проживала у 
1897 році, започатковано збір експонатів для музею. Че-
рез тогочасні гоніння української національної інтелігенції 
роботу над розвитком музею було припинено, а в будинку, 
звільненому у 1976 р. від комунальних квартир під експо-
зиції, було відкрито відділ Ялтинського краєзнавчого музею 
під назвою «Музей дореволюційної прогресивної російської 
та української культури».

У 1991 р. до 120-річчя народження Лесі Українки в музеї 
було відкрито експозицію «Леся Українка і Крим». 10 ве-
ресня 1993 р. під впливом ялтинських осередків ВУТ «Про-
світа» та Союзу українок міськвиконком прийняв рішення 
надати експозиції «Леся Українка і Крим» статус «Музей 
Лесі Українки» на правах відділу Ялтинського державного 
історико-літературного музею. До 10-річчя незалежності 
України у 2001 р. було відкрито нову експозицію музею – 
«Ломикамінь», створену за допомогою міжнародного фонду 
«Відродження». Цю незвичну назву винайшла сама Леся 
Українка, вперше побачивши гірський едельвейс; її саму за 
життя критики називали «ломикаменем української культу-
ри та літератури». 

На базі музею свого часу сформувалася перша українська 
школа міста; музейні приміщення стали додатковими ауди-
торіями для студентів Кримського державного гуманітарно-

го інституту. Тут збиралися активісти «Просвіти» та Союзу 
українок, а також клубу української творчої інтелігенції Ялти 
«Кримська кутя», було засновано народний аматорський 
ексклюзив-театр «Сім Муз»; при музеї також зростала 
українознавча бібліотека. На базі музею відбувалися тра-
диційний фестиваль «Лесина осінь» і конкурс «Кримська 
плеяда», а Спілка театральних діячів України традиційно 
проводила тут конкурс молодих українських акторів на кра-
ще читання творів Лесі Українки. 

До основної експозиції музею входили: прижиттєві видан-
ня творів письменниці, предмети побуту її родини, світли-
ни її рідних і близьких, малюнки кінця XIX – початку XX ст., 
український національний одяг. Доля багатьох з цих пред-
метів наразі невідома. До російської окупації Криму музей 
Лесі Українки позиціонувався як місток до світу української 
культури для мешканців і гостей Криму, а на його сайті за-
значалося: «Культурологічна робота музею сприяє ствер-
дженню української державності на Кримському півострові 
– не гаслами та барикадами, а щоденним випромінюванням 
світла, котре кличе до себе здорові націєтворчі сили на Пів-
денному березі Криму». До слова, за роки російської анексії 
Криму нового сайту музею так і не було створено: про будь-
які моменти його життя дізнатись можна лише від музейних 
працівників.

У березні 2012 р. Олександра Вісич, яка на той час була за-
відувачем ялтинського музею Лесі Українки, поскаржилася 
українським ЗМІ, що тепер виходити на балкони музейної 
будівлі стало небезпечно для життя; особливо становище 
погіршилося після тривалих лютневих штормів і небувалих 
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славшись на те, що керівництво у відпустці до квітня, од-
нак повідомили, що в будівлі планується тривалий ремонт, 
а сам музей може простояти зачиненим до кінця 2017 року: 
саме такий термін завершення відповідних робіт визначила 
міська «влада».

Водночас інформацію про обвал даху музею його за-
сновниця, професор Острозької академії Світлана Кочерга 
назвала перебільшеною, однак підтвердила, що проблеми 
існують. «Там, справді, була велика тріщина і, вочевидь, 
посипалося каміння. Але музейники нічого не розкажуть, а 
от очевидці, котрі були нашими волонтерами, друзями му-
зею, розповіли, що це дійсно сталося. Приміщення справді 
потребувало ремонту. Доля музею Лесі Українки в Ялті під 
великим питанням. Мене хвилює, в якому стані він працю-
ватиме і чи залишиться він там. Можливо, залишать там 
кімнату чи щось таке, але самого музею може не стати. Я 
припускаю, що його відновлять, але з іншою концепцією – 
наприклад, музей російської культури зі вкрапленням, як 
кажуть, народів Росії. Музей Лесі Українки, яким він був, 
хоча б на рівні відділення, гадаю, що не відкриють», – ви-
словила припущення пані Кочерга. 

У своїх подальших інтерв’ю вона покладала провину за су-
часний стан музею на довоєнну українську владу: посадов-
ці місцевого та центрального рівнів свого часу не зробили 
нічого, аби відремонтувати музей, відтак окупаційна влада 
дуже легко знайшла привід для його закриття. «Українські 
чиновники лише імітували турботу про українську культуру 
в Криму. Доходило до абсурду: постанову Верховної Ради, 
що регламентувала ремонт музею до ювілею, було підпи-
сано вже після цієї дати. Насправді музей тримався лише 
на нашому ентузіазмі. Я досі не можу забути, як залишала 
музей, а мені на голову обсипалося каміння. Ми тоді писали 
звернення до всіх, до кого могли, але не отримали жодної 
реакції. Очевидно, що окупанти, якщо не закриють музей, 
то будуть використовувати його для створення міфу про 
свою «демократичну» політику», – розповідала пані Світ-
лана. Додатково вона висловила невдоволення українськи-
ми ЗМІ, котрі «ігнорували цей музей, коли він був хворим, і 
зловтішаються, коли став покійником».

Водночас Міністерство культури України висловило стур-
бованість повідомленнями про закриття музею Лесі Укра-
їнки в Ялті для відвідувачів. «Як повідомляють ялтинські 
активісти, жодних робіт там не проводиться. Особливо ци-
нічним виглядає той факт, що музей закрито у рік 145-ї річ-
ниці від дня народження української поетеси, коли її ім’я 
пошановується у всьому світі. Очевидно, що справжніми 
намірами Кремля є повне припинення діяльності музею, 
який був створений зусиллями української громади Криму 
у рік здобуття Україною Незалежності і який за ці роки став 
одним із головних осередків наукової та просвітницької ро-
боти, спрямованої на популяризацію української культури 
та зміцнення національної ідентичності українців у Криму. 
Міністерство культури розцінює дії так званої влади Криму 
як продовження агресивної політики Кремля стосовно істо-
рії і культури українського народу та ініціюватиме звернен-
ня до відповідних міжнародних організацій з метою тиску 
на Російську Федерацію щодо негайного відновлення ро-
боти музею Лесі Українки в Ялті та припинення репресив-
ної політики Кремля у ставленні до українців, української 
культури та історії на території тимчасово окупованого Кри-
му», – йшлося у заяві відомства. При цьому кримські про-

Леся Українка в Криму 1897 р.

Олена Пчілка і Леся Українка в Ялті. Кінець 1897 року
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для Ялти морозів, котрі вкривали стіни шаром льоду, після 
чого всередині музейних залів волога лягла пліснявою на 
стелі та стіни, котрі вкрилися тріщинами. Незважаючи на 
те, що 21 жовтня 2010 р. Верховна Рада України під час під-
готовки до святкування 140-річчя народження Лесі Українки 
рекомендувала Кабінету Міністрів України до 1 лютого 2011 
р. вжити заходів щодо забезпечення ремонту музею в Ялті, 
справа з місця не рушила. Востаннє будівля ремонтувала-
ся вибірково аж у середині 1980-х рр.; відтоді, за словами 
пані Вісич, перекриття стали непридатними, будівлю було 
визнано аварійною, а деякі приміщення музею довелося 
взагалі закрити, прибравши звідти експозиції. У різні часи 
співробітники музею сотнями розсилали прохання зберегти 
будівлю від руйнації до різних фондів та державних інстан-
цій України, проте ніхто так і не відгукнувся. Паралельно, 
«на заздрість Лесі», російські бізнесмени вкладали вели-
чезні кошти у відновлення ялтинської «Білої дачі», де ко-
лись мешкав письменник Антон Чехов.

На початку квітня 2014 р. доля музею Лесі Українки в Ялті 
постала під питанням з огляду на російську окупацію Кри-
му. Частина співробітників музею припускала, що роботу 
установи може бути призупинено аж до консервації через 
виниклі обставини, а всі заходи, що проводилися на її базі, 
буде переміщено на материкову Україну, до інших місць, 
пов’язаних із життям і творчістю Лесі Українки. Працівни-
ки музею не ризикували давати розлогі коментарі та про-
сили зачекати деякий час, доки ситуація більш-менш про-
ясниться. «Поки що самі не знаємо, що відбувається і що 
буде з нами завтра. Зараз певний перехідний період. Нам 

нічого не кажуть про майбутнє», – зізнавалися вони «не на 
камеру». Тим часом об’єктиви телекомпаній держави-оку-
панта фільмували всі недоліки будівлі, супроводжуючи ка-
дри коментарями про те, як Україна «переймалася» своїми 
культурними цінностями. Незабаром директор музею Ольга 
Ткачук спростувала інформацію щодо можливого закриття 
установи, назвавши її «недостовірною та необґрунтова-
ною», і додавши, що передумов для закриття чи перепрофі-
лювання музею немає.

25 лютого 2016 р. в Ялтинському історико-літературному 
музеї до 145-ліття народження Лесі Українки та 25-ліття від-
криття першої експозиції «Леся Українка і Крим» відбувся 
традиційний захід «Сім струн»; у його рамках у Кримському 
державному гуманітарному університеті (після російської 
окупації Криму був перейменований на «гуманітарно-пе-
дагогічну академію (ГПА) – філію Кримського федерально-
го університету ім. В. І. Вернадського») відбувся конкурс 
читців «Кримський колаж», на якому пролунала написана в 
Криму поезія Лесі Українки. У заході брали участь виклада-
чі та студенти «ГПА» та «Ялтинського медичного коледжу», 
вчителі та учні ялтинських шкіл № 9 і № 15, співробітники 
сімеїзького музею Михайла Коцюбинського та капела бан-
дуристок імені Степана Руданського. За лічені дні ЗМІ Росії 
та окупованого нею Криму повідомили, що меморіальний 
музей Лесі Українки в Ялті потребує капітального ремонту та 
реставрації, оскільки вже понад рік стоїть зачинений через 
обвалену стелю. При цьому було зазначено, що найближ-
чим часом реставрація музею не планується. Співробітники 
установи відмовилися давати інтерв’ю з цього приводу, по- Фото Анатолія КОВАЛЬСЬКОГО

Фото Анатолія КОВАЛЬСЬКОГО



ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ | №4-6 | 2019 113

українські активісти були переконані у намірах ялтинської 
«адміністрації» закрити музей рейдерськими методами на 
догоду представникам бізнесу чи владних структур держа-
ви-окупанта. Ззовні будівля не виглядала аварійною і не 
мала явних ознак руйнації.

Буквально за кілька днів після виходу заяви українського 
Мінкульту тогочасний «голова адміністрації Ялти» Андрій 
Ростенко спільно з фахівцями «департаменту архітектури 
та містобудування» здійснив робочий виїзд до музею Лесі 
Українки, за підсумками якого повідомив, що «управлін-
ня капітального будівництва адміністрації міста» спільно 
з «державним комітетом з охорони культурної спадщи-
ни республіки Крим» займається підготовкою технічного 
завдання та інших необхідних документів для розробки 
проектно-кошторисної документації та проведення рестав-
раційних робіт у музеї. «Доволі тривалий вплив агресив-
ного природнього середовища та зношеність будівлі при-
звели до відповідних негативних наслідків, підсумком яких 
стала необхідність проведення капітального ремонту та 
реставраційних робіт. Сьогодні ми інтенсивно займаємося 
цим питанням. Враховуючи, що будівля є пам’яткою історії 
та архітектури, процес вимагає великої підготовчої роботи. 
Я гадаю, ми максимально прискоримо ці процедури. Після 
цього ми відшукаємо кошти й забезпечимо якнайшвидше 
проведення реставраційних робіт, щоб знову відкрити му-
зей. Пріоритети у цьому питанні розставлені чітко й одно-
значно», – заявив Ростенко. Тоді ж було зазначено, що з ме-
тою убезпечення відвідувачів музей Лесі Українки зачинено 
для відвідування, а експозицію перевезено на зберігання.

Водночас «начальник управління культури адміністрації 
Ялти» Лариса Ковальчук розповіла, що на початку лютого 
2016 р. на другому поверсі будівлі музею Лесі Українки ста-
лася часткова руйнація штукатурки й тиньку стелі. Експози-

ція не постраждала, проте її довелося закрити. «Ми давно 
порушували питання на найвищому рівні, в тому числі на 
державному, щодо необхідності ремонту будівлі музею, вне-
сеної до переліку об’єктів департаменту капітального бу-
дівництва Ялти, які підлягають капітальному ремонту. Ясна 
річ, у таких умовах ми не можемо допускати туди відвіду-
вачів. Експозицію ми закрили лише з цієї причини. Роботу 
призупинено, але закривати музей ніхто не буде. Головне, 
що місто розуміє проблему й надало кошти. На кожній тех-
нічній раді голова міської адміністрації запитує про перебіг 
робіт щодо документації і тримає це питання на постійному 
особистому контролі. Ця проблема почалася не сьогодні, 
а отже, її вирішення буде тривалим. Спочатку підготують 
документацію, потім треба буде провести всі необхідні за-
конодавчі процедури, оскільки будівля музею є пам’яткою 
архітектури. Але я впевнена, що ми все це здолаємо і наша 
культурна спадщина буде доступною, як і раніше. Зараз 
нам надали 5 мільйонів рублів для складання ремонтного 
кошторису та початку ремонтних робіт. Ми віримо в те, що 
у 2016 році музей знову відчинить свої двері для відвіду-
вачів», – розповіла вона. За півтора року, у вересні 2017 
р., Лариса Ковальчук заявила журналістам, що музей Лесі 
Українки в Ялті відремонтують уже за 130 мільйонів рублів 
у рамках російської федеральної цільової програми (ФЦП) 
«Культура Росії» на 2012-2018 рр.; при цьому вона додала, 
що проектно-кошторисна документація для реставрації му-
зею вже готова й успішно пройшла експертизу.

Попри суперечливість моменту, представникам ялтин-
ської «влади», які брали участь у керуванні містом до вій-
ни, не можна відмовити у слушності, коли вони зараховують 
до причин аварійного стану будівлі меморіального музею 
понад 20-річну відсутність капітального ремонту. Від 2010 
р. до російської окупації Криму міська влада Ялти щоріч-

Ростенко. Ялта
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но зверталася до Сімферополя та Києва з проханням щодо 
надання з республіканського та державного бюджетів ко-
штів на проведення ремонтно-реставраційних робіт, однак 
ці звернення залишалися без уваги. Проте цікавим є інше: 
теперішні «керманичі» Ялти, традиційно скаржачись на 
«погану Україну», зазначають, що до коригування й аналі-
зу було взято проектну документацію на зазначений об’єкт, 
вироблену ще у… доокупаційному 2013 році! Дещо згодом 
пролунала заява про надання коштів на виготовлення нової 
проектно-кошторисної документації з ремонту.

Наприкінці зими 2018 р. українські ЗМІ, посилаючись на 
кримських проукраїнських активістів, повідомили: від лі-
тературно-меморіального комплексу Лесі Українки зали-
шилися тільки дві маленькі тумби з фотографіями та осо-
бистими речами поетеси, що притулилися серед експозиції 
«Ялта ХІХ століття» на першому поверсі. До того в музеї 
було надано по одній залі для висвітлення кожного з трьох 
кримських періодів життя і творчості Лесі Українки – 1890-
1891, 1897-1898 та 1907-1908 рр. Про початок реставрацій-
них робіт мови на той час не було, навіть попри наявність 
відповідної документації. Тим часом у Міністерстві культу-
ри України заявляли, що мають обмежені можливості для 
захисту української культурної спадщини у Криму: єдині 
можливі дії – моніторинг ситуації через відкриті джерела та 
спілкування з мешканцями Криму й подальше інформуван-
ня міжнародних спеціалізованих організацій та українських 
правоохоронних органів.

У червні 2018 р. в кримських ЗМІ з’явилося повідомлен-
ня про те, що «влада» Ялти виграла «суд» щодо частини 
будівлі на Катерининській, 8, яка була передана в оренду у 
2011 р. під міні-готель, і виселила орендатора за допомо-
гою судових виконавців. «У 2016 р. адміністрація міста при-
йняла принципове рішення щодо розірвання угоди з ме-
тою розміщення музейних експозицій і зберігання фондів у 
звільнених приміщеннях. Місто ініціювало судові розгляди, 
які тривали донедавна й завершилися на користь міської 
адміністрації. Орендатор не бажав добровільно звільняти 
приміщення, тому туди виїхали представники федеральної 
служби судових виконавців, котрі висунули вимоги щодо 

необхідності повернення території музею зі встановленням 
термінів», – розповіли в окупаційному «керівництві» Ялти.

27 лютого 2019 р. до чергової річниці народження Лесі 
Українки традиційно відбувся захід «Сім струн», під час 
якого «директор» Ялтинського історико-літературного му-
зею Юлія Рудник висловила впевненість, що вже цього року 
вдасться розпочати реставрацію будівлі музею української 
письменниці: мовляв, з «муніципального» бюджету нада-
но кошти на розробку відповідної проектно-кошторисної 
документації, котра перебуває на погодженні у Москві, де 
розглядається питання щодо включення цих робіт у тема-
тичну ФЦП. Цікаво, адже принаймні з 2016 р. й аж дотепер 
представники ялтинської «влади» говорять про вироблен-
ня проектно-кошторисної документації реставрації музею, 
надання коштів на цю ж таки реставрацію та її включення 
до російської ФЦП як про вже доконаний факт.

А втім, у середині квітня цього року було оприлюднено 
проект щорічного звіту «голови адміністрації Ялти» Олексія 
Челпанова про результати діяльності його самого та очолю-
ваного ним «органу влади» за 2018 рік, де серед завдань 
на 2019 рік у частині капітального будівництва зазначалася 
реставрація музею Лесі Українки, невиразно запланова-
на на 2019-2021 рр. Зовсім нещодавно, 16 серпня, «голо-
ва комітету з економічної, бюджетно-фінансової та подат-
кової політики державної ради республіки Крим» Валерій 
Коваленко, розхвалюючи «розквіт російського півострова», 
серед інших об’єктів культурної спадщини «передрік» рес-
тавраційні роботи музею Лесі Українки. Словом – «обіцяємо 
обіцяти». Вчорашніх українських посадовців, котрі нині «ві-
рою і правдою» служать окупантові, не турбує збереження 
ані українських, ані «исконно своих» культурних пам’яток: 
єдина цінність для них – кошти з будь-якого бюджету, котрі 
можна «освоїти» під ту чи іншу «шляхетну мету».

День соборностi. Ялта

Ялта, лютий 2019 р.
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ЗВІЗДАРІ БЕЗСИЛІ ПРОТИ ХАМІВ

Валерій ВЕРХОВСЬКИЙ

Астрономія — сфера чи не найбільш аполітична й космо-
політична. Астрономи краще за інших розуміють марноту 
земної метушні і шкідливість дріб’язкових амбіцій, для них 
найбільш очевидні як велич світобудови, так і небезпека, на-
приклад, зіткнення з астероїдами, яку не вдасться зупинити 
державними кордонами.

Але що в кінцевому підсумку лишається для 
світової цивілізації? Від персів, арабів, еллі-
нів, римлян, єгиптян? Астрономія та літерату-
ра. Омар Хайям і Улугбек, Гипатія та Біруні, Га-
лилей та Коперник, Чурюмов і Герасименко.

Для астрономів важливі природні умови 
спостереження, тож вони втікали подалі від цивілізації, осо-
бливо у високі гори. Здавна, наприклад, харківські астроно-
ми працювали в Майданацькій обсерваторії в Узбекистані, а 

одеські — в Душак-Ерекдазькій обсерваторії Туркменістану. 
НАН України свого часу заснувала астрономічну обсервато-
рію на Кавказі — на горі Ельбрус.

Наш Крим також відомий у світовій астрономії на досить 
солідному рівні. Тут є і гори, хоч невеликі, і відносно чисте 
повітря, й вельми часто небо безхмарне. Й умови роботи 
комфортніші, ніж у центрі Середньої Азії. 

Кримська астрофізична обсерваторія веде відлік від за-
снованої на початку XX сторіччя у Сімеїзі, на горі Кош-кая 
(відомої ще як Кішка), приватної обсерваторії заможного ша-
нувальника астрономії Миколи Мальцова. У 1912 році він по-
дарував її Пулковській обсерваторії в Санкт-Петербурзі, яка 
була провідним у Російській імперії астрономічним центром. 
У 1926 році на горі Кош-кая встановили рефлектор англій-
ського виробництва діаметром один метр, найпотужніший у 
тодішній Європі. Адже Гіссара, Бюракана та Баксана чи ін-
ших потужних гірських обсерваторій Радянського Союзу тоді 
ще не існувало. Їхні часи настануть пізніше.
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Під час Другої світової Сімеїзьку обсерваторію було знище-
но. З німців і італійців у підсумку стало: 40-сантиметровий 
рефлектор виробництва «Карл Цейс Єна», який Гітлер при-
готував у подарунок Муссоліні для італійської астрономічної 
обсерваторії, опинився в Криму за програмою репарацій. З 
часом дзеркала для телескопів почали виготовляти просто на 
місці, у власній майстерні при обсерваторії.

Оскільки в часи війни обсерваторія  в Сімеїзі зазнала непо-
правних втрат, після Другої світової війни (формально — ще 
навіть до її закінчення) 30 березня 1945 року вирішено було 
основну обсерваторію розташувати у дуже гожому для дослі-
джень зоряного неба місці, яке нині називається селищем 
Научним Бахчисарайського району. Зрештою Сімеїзька об-
серваторія таки була відновлена, але перетворилася на філію 
Кримської астрофізичної обсерваторії, що у Научному. 

Будівництво обсерваторії здійснювалося в 1946-1955 ро-
ках. Протягом перших 30 років вона стала одним із провідних 
наукових центрів планети. Місце розташування обсерваторії 
обирали, ретельно дослідивши смугу від Феодосії до Севас-
тополя. Це місце, як виявилося, краще в усьому Криму для 
астрономічних спостережень: далеко від великих міст, з пів-
дня розташовано державний заповідник. Його недоторканний 
лісовий масив, що пролягав на кілька кілометрів, нейтралізо-
вував пилюку та запобігав турбулентності в повітрі, що вель-
ми сприяло прозорості атмосфери. З приєднанням Кримсько-

го півострова до Української РСР у 1954 році ця обсерваторія 
була і досі є найбільшою в Україні.

Тут відкрили півтори тисячі (!) астероїдів, три комети, багато 
зірок. Саме тут у 1958 році Микола Козирєв уперше зафіксував 
викид газів у кратері Альфонс на Місяці, що стало світовою 
сенсацією, адже це свідчило про можливість вулканічної ді-
яльності на іншому небесному тілі, і на цілих півстоліття даний 
випадок лишався єдиним таким спостереженням.

Тут працювали видатні астрономи, здійснювалися відомі 
міжнародні проекти.

Скажімо, найстаріша в Росії Пулковська обсерваторія вже 
не може нормально працювати через те, що була за десятки 
років поступово поглинена Санкт-Петербургом, біля неї роз-
ташовано житлові квартали, від яких уночі променіє освітлен-
ня. Засвітка вкрай ускладнює спостереження. Це послаблює 
можливості телескопів. Схожа ситуація і з київською обсерва-
торією в Голосієві, де «малий українець» Ющенко дозволив 
будувати медичний комплекс.

Звісно, чисте повітря і мальовничі краєвиди приваблюють 
не лише науковців. Нові господарі життя в Криму — навіть не 
пани, а підпанки путінських посіпак, давно запримітили для 
себе цю гарну місцинку під забудову.

Перші спроби помічені були задовго до загарбання Криму 
«зеленими чоловічками», ще у 2009 році. Будівельна фірма 
«Консоль», яка, як відомо, належить не кому-небудь, а Воло-
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димиру Константинову, розробила проект елітного містечка, 
за яким просто між куполами телескопів планувалося розмі-
стити будиночки, розважальні заклади і ресторани. 

Спостереження зірок не сумісне зі «світським життям» бур-
жуазії. Зайве освітлення поруч заважатиме оптиці телескопів, 
галаслива ресторанна публіка і блатні пісеньки входять у су-
перечності з зосередженістю наукового пошуку.

Тоді, десять років тому, протести науковців збурили хвилю 
в ЗМІ, і намагання «Консолі» прихопити «козирну» ділян-
ку зазнали провалу. Проте Константинов виявився впертим 
і нахабним і не припинив своїх спроб. Нового дихання про-
ект набув з приходом до влади регіоналів: у 2011 році місцеві 
поплічники проросійських сил легко, наче краяли святковий 
торт, відрізали шматочки заповідних кримських угідь особи-
сто для Януковича і Януковича-молодшого. Йдеться про тися-
чі гектарів гірського Криму.

Для обходу законодавства вирішили втілити ідею створення 
ландшафтного парку площею 9 тисяч гектарів, тобто окремої 
юридичної особи, яка могла б самостійно розпоряджатися 
землею і давати дозвіл на будівництво. 

У столиці лобіюванням проекту займався особисто Дмитро Та-
бачник, міністр освіти і науки. Його міністерство своїм наказом 
ліквідувало науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична 
обсерваторія» шляхом приєднання його до Київського національ-

ного університету. Таким чином із втратою статусу юридичної осо-
би Кримська астрофізична обсерваторія втрачала право на землю 
і на захисну зону навколо себе.

А невдовзі в Крим прийшли окупанти, і Константинов, який був 
і досі залишається першим прислужником путінців, отримав усі 
можливості втілити проект. «Консоль» уже оголосила про продаж 
житла в елітному селищі. І йдеться вже не про котеджі, а про бага-
топоверхівки: нової 12-поверхової будівлі зі СПА-комплексом, ні-
бито реабілітаційний центр для ветеранів війни проти афгансько-
го народу, а також, напевно, й обох чеченських воєн (а з часом, 
напевно, і нинішньої антиукраїнської війни?). У 2015 році фірма 
«Консоль» уже збудувала житловий комплекс з цинічною назвою 
«Лісовий». Ліс рубають – тріски летять, квартири продаються?

До російської анексії півострова астрофізики неодноразово 
протестували проти забудови охоронної зони, апелюючи до 
«центральної» влади в Києві. Тоді їх хтось ще слухав. Якщо в 
2014 році в когось з кримських науковців була впевненість у 
вирішенні з приходом російського «нового порядку» наболі-
лих питань, то тепер і вони переконалися, що порядку більше 
не стало, а от протестувати вже не дозволено. 

Олексій Бакланов, науковий секретар Кримської астрофі-
зичної обсерваторії, в інтерв’ю телеканалу «Крым 24» розпо-
вів, що новобудови поряд з телескопами своїм світлом стануть 
на заваді спостереженням зоряного неба: «Вже зараз наша 
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обсерваторія не може спостерігати такі об’єкти, як супутники 
Урана і Нептуна. З часом буде лише гірше, тому для вирішення 
цього питання потрібні заходи. Таким заходом може бути вве-
дення охоронної зони навколо обсерваторії. Уже зараз в уряді 
Росії наявний проект постанови, і ми сподіваємося…» — і так 
далі, і тому подібне. Сподіватися, на відміну від мріяти, — ча-
сто буває дуже шкідливо. Особливо враховуючи, що договір з 
Росією не вартий папірця, на якому його написано.

У грудні 2018 року приватний забудовник з Москви розпочав 
будівельні роботи вже безпосередньо в самій 3-кілометровій 
захисній зоні обсерваторії.

І в нинішньому 2019 році тривають роботи на будівництві го-
телю «Консоль», з м’яким знаком. Добре, хоч не «Константи-
новъ» з твердим…

Хами, які з початком окупації нарешті отримали владу на 
півострові, також хочуть отримати місце під небом, у ма-
льовничій місцевості, теж хочуть дихати чистим повітрям.

Кримська обсерваторія була висунута Україною кандидатом 
на внесення ЮНЕСКО у перелік об’єктів всесвітньої культур-
ної спадщини, але, на жаль, розгляд питання зависнув у по-
вітрі внаслідок окупації Криму. Якби, якби, якби, якби…

Якби Крим лишався українським… Якби в Україні науко-
вим дослідженням приділялася пильна увага держави… 
Якби ЮНЕСКО внесло обсерваторію до об’єктів всесвітньої 
спадщини, то забудова цієї території підпала б під заборону. 
Але без цивілізованого контролю і підтримки з боку ЮНЕ-
СКО — той статус позбавлений сенсу.

Зоряне небо над нами і внутрішній світ усередині нас — ця 
фраза філософа напрочуд чітко відповідає тому, що відбува-
ється у сьогоднішньому Криму з Кримською астрофізичною 
обсерваторією. Особливо, якщо особи з примітивним вну-
трішнім світом, яким байдуже до питань основ світобудови 
та пошуків істини, стають лідерами суспільства й дорива-
ються до владних повноважень.
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Антон БОЖУК

Павло Іванович Голландський – професор архітектури, мис-
тецтвознавець, історик і археолог, реставратор, митець, 
педагог, один з яскравих представників кримської культури 
20-30-х рр. XX ст. Народився 26 грудня 1861 року в станиці 
Аксайській Області Війська Донського (сучасна Ростовська 
область) у родині унтер-офіцера лейб-гвардії козачого пол-
ку Івана Голландського та доньки козачого урядника станиці 
Олександрівської Ганни Чирвіної. 

Дещо екзотичним прізвищем, за сімейними пере-
казами, рід завдячує далекому пращурові з часів 
Петра I, коли на службу до Російської імперії за-
прошувалися моряки та кораблебудівники з Гол-
ландії: цим пращуром був корабельний майстер 
Ян із Заандаму, який з гуртом співвітчизників осе-

лився на Дону. Вже за часів Катерини II один з його нащадків, не 
побажавши взяти «канонічне» ім’я (на чому нібито наполягала ім-
ператриця), став іменуватися за національністю пращура. Згідно 
з ономастичними словниками, носієм прізвища «Голландський» 
міг бути або нащадок голландця, що приїхав до Росії, або росія-
нин, котрий мешкав тривалий час у Голландії, або взагалі людина, 
котра носила закордонний одяг чи палила тютюн.

У 1866 р. голова родини помер від сухот; його дружині з діть-
ми не стало за що існувати. Спочатку Павла віддали до почат-
кового училища у станиці Олександрівській, а у 13-річному 
віці він вступив до Новочеркаської гімназії; у 3-му класі 
хлопчак навіть давав приватні заняття учням менших кла-
сів та абітурієнтам. Також він до кінця навчання займав-
ся малюванням, маючи намір вступити до Імператорської 
Академії мистецтв, однак через скруту довелося позбутися 
цієї мрії. У 1883 р. Павло отримав атестат зрілості, а зго-
дом був зарахований на фізико-математичний факультет 
Санкт-Петербурзького університету. Втім, думки про мис-
тецтво не залишали його – як і плани щодо переведення на 
архітектурне відділення академії мистецтв, яким на заваді 
стала необхідність утримувати брата й сестру. Скінчивши 
два курси, хлопець вступив до Інституту цивільних інжене-
рів. Отримавши диплом у 1892 р., деякий час Голландський 
працював у відомих петербурзьких архітекторів, потім – у 
Києві в Управлінні архітектури Південно-Західної залізни-
ці; у 1893 р. через епідемію чуми довелося виїхати до Нов-
городської губернії. Незабаром Голландський повернувся 
до Санкт-Петербурга і почав викладати в Інституті шляхів 
сполучення. У 1898 р. після запалення легень переїздить 
за рекомендацією лікарів до Києва, де викладає архітек-
туру й архітектурне креслення у Політехнічному інституті, 
а згодом стає професором кафедри архітектури. Вивчає 
архітектурне мистецтво Київської Русі. Як вчений секре-
тар Київського товариства історії, археології та мистецтва 
бере участь у розкопках Десятинної церкви, Золотих Воріт, 
садиби Софійського собору, церкви Спаса на Бору, собору 
в Видубичах. Подавав на конкурси свої проекти будівель, 

ЗРУЙНОВАНЕ ЧАСОМ – ЗБЕРЕЖЕНЕ ОЛІВЦЕМ: 
КРИМСЬКА ЕПОПЕЯ ПАВЛА ГОЛЛАНДСЬКОГО

Павло Голландський. 1930-ті роки

Старий Крим. 1925 р. П. І. Голландський 
на розкопках мечеті хана Узбека та медресе



ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ | №4-6 | 2019120

спорудження яких передбачалося і реалізувалося в Києві, 
і сам неодноразово був членом конкурсних комісій. Наразі 
київські будівлі, створені за проектами або за участі Гол-
ландського, є пам’ятками архітектури, які охороняються 
державою.

У 1902 р. Павло Іванович одружився з католичкою Еле-
онорою Чечет; шлюб був бездітним, доля жінки невідо-
ма. На початку 1914 р. Голландський стає професором 
історії мистецтв Давнього Сходу в Київському археоло-
гічному інституті. Курс довелося перервати через поча-
ток Першої світової війни. У 1915 р., працюючи в КПІ, 
Голландський також викладав на Київських технічних 
курсах В. Пермінова.

Під час Українських національно-визвольних змагань 
Павло Іванович вирішив залишити Київ, де владу здобула 
Директорія під проводом Симона Петлюри, і повернутися 
до Новочеркаська, проте через проблеми з транспортом, 
спричинені воєнними діями, опинився він у 1919 р. аж… 
у кримській Балаклаві, без можливості ані повернутися 
до Києва, ані дістатися рідного краю. 58-річний чоловік 
опинився на чужині без засобів до існування. Втім, зав-
дяки рекомендаціям київських знайомих, йому вдалося 
влаштуватися на роботу в Севастополі до Слов’янсько-
го товариства пароплавства й торгівлі. Супроводжуючи 
вантаж на пароплаві до Стамбула, Голландський лиша-
ється там на два місяці, поглиблюючись у вивчення дав-
ньої візантійської та сучасної йому турецької архітектури. 
Після захоплення Криму більшовиками у тому-таки 1919 
р. Голландський випадковим пароплавом повертається 
до Севастополя – і вже до кінця свого життя не залишає 
півострова, не скориставшись, на відміну від багатьох 
співвітчизників, можливістю залишитися за кордоном. У 
Севастополі довелося пережити повоєнну руїну, загальну 
необлаштованість, розгул бандитизму, голод 1921-1922 рр.

Протягом 20 років Павло Голландський працює на благо 
Криму, рятуючи раритети від руйнації та пограбувань і спо-
руджуючи нові будівлі, занурюється у вивчення архітекту-
ри та мистецтва народів, котрі населяли Крим протягом 
сто- і тисячоліть.

У 1920-1923 рр. Павло Іванович працює науковим співро-
бітником Херсонеського музею, додатково будучи членом 
Кримського обласного комітету у справах музеїв та охоро-
ни пам’яток мистецтва, історії, старовини та народного по-
буту (Кримохіс; існував у 1920-1927 рр.); зазвичай музейні 
співробітники входили до цієї організації, яка мала на меті 
збирання художніх цінностей, охорону пам’яток старови-
ни, формування фондів музеїв. Голландському доводилося 
займатися ревізією та ремонтом будівель кримських музе-
їв, обстеженням пам’яток архітектури та їхньою охороною.

У вересні 1922 р. Павло Голландський одружується з 
Ольгою Пересипкіною, донькою священика місцевої Пе-
тропавлівської церкви. В липні 1923 р. у них народився 
син Олег. Того ж року родина переїздить до Сімферопо-
ля. До 1927 р. Голландський працює у Центральному музеї 
Тавриди водночас на двох посадах – наукового хранителя 
музею та завідувача картинної галереї, весь свій час від-
даючи формуванню музейних фондів, створенню експози-
цій, організації виставок, ремонту будівлі музею, що роз-
ташовувалася на вул. Долгоруковській, у буд. № 35 (у 1927 
р. музей перебрався до будинку № 18 на вул. Пушкіна – до 
колишнього притулку для дівчат графині Адлерберг).

Ще наприкінці 1923 р. Павло Голландський став членом 
Таврійського товариства історії, археології та етнографії; 
зокрема, під час засідань він звітував про результати ар-
хеологічних досліджень архітектурних пам’яток середньо-
вічного Солхату (м. Старий Крим), в організації та прове-
денні яких він брав найактивнішу участь.

Павло Голландський належав до «старої» інтелігенції, у 
жодних партіях і арміях не перебував, участі в революціях і 
війнах не брав – а відтак був підозрілим для нових «госпо-
дарів життя» (до того ж, крім російської та української мов, 
володів польською, французькою та німецькою). В липні 
1924 р. заступник завідувача Кримохісу Я. Бірзгал повідо-
мив до ГПУ про «зловживання» з боку завідувача музею 

оборони Севастополя Лаврентія Мойсеєва, котрий також 
був директором Херсонеського музею та головою Севасто-
польського відділення Кримохісу (Севмузохіс). Мойсеєва 
та групу працівників Севмузохісу та пов’язаного з ними по 
роботі Голландського звинуватили в «економічній і полі-
тичній контрреволюції» та заарештували, інкримінувавши 
їм «незаконне» повернення колишнім власникам «вели-
чезної кількості цінного майна музейного значення і вза-
галі промислової цінності, зібраного свого часу комісією з 
утиску й експропріації буржуазії та конфіскованих на під-

Старий Крим. 1925 р. Археологічні траншеї на розкопках 
медресе. Праворуч – П. І. Голландський

Старий Крим. 1925 р. Початок археологічних досліджень. 
Ліворуч – П. І. Голландський
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ставі тогочасних революційних законів», а також необлік 
у 1920-1924 рр. «експропрійованих» і переданих до музею 
цінностей, через що «виникла величезна можливість різ-
номанітних розкрадань». 

Слід зазначити, що повернення конфіскованих речей (не 
у власність, а в тимчасове користування) було вимушеним 
заходом і проводилося через абсолютно непридатні умо-
ви зберігання за відповідним декретом Раднаркому, роз-
порядженням музейного відділу Наркомпросу, а вже потім 
за постановою музейного комітету (членом якого був Гол-
ландський, як і всі підслідні) та розпорядженням уповнова-
женого Севмузохісу. Слідство тривало аж 28 місяців і було 
закрите у жовтні 1926 р. Головним судом Кримської АРСР 
через відсутність складу злочину. Втім, ще наприкінці літа 
1924 р. Голландського звільнили з-під арешту (поручився 
за нього той-такий Бірзгал, який звів наклеп) з дозволом 
повернутися до виконання посадових обов’язків.

Восени 1923 р. Павло Іванович вирушив у відрядження 
до Севастополя для з’ясування потреби ремонту сучасних 
споруд при музеї та обстеження стану історичних пам’я-
ток у Херсонесі. У звіті він звернув увагу на необхідність 
відновлення опорних частин набережної майже за всією 
довжиною ділянки старого музею, облаштувати огорожі на 
території Херсонеського городища та ретельно описав ро-
боту з порятунку Хрестового храму (південний захід Херсо-
неського городища, територія некрополя) та його мозаїк. У 
лютому 1925 р. він оглянув будівлю Херсонеського музею, 
а в січні 1926 р. – Херсонеське городище. Висновки були 
невтішні: Голландський зафіксував «картину поступової і 
доволі швидкої руйнації стародавніх пам’яток від дії стихії 
та від рук людини» і запропонував заходи, яких необхідно 
було терміново вжити для їхнього порятунку.

У 1924-1926 рр. Голландський перебував у нескінчен-
них відрядженнях: в Алупці – для укладання кошторису на 
ремонт Воронцовського палацу, а згодом для обстежен-
ня «переробок»; у Євпаторії – для «перекидання ціннос-
тей» до Сімферополя та обстеження Ханської мечеті, текіє 
дервішів, караїмських кенас, стародавньої міської брами; 
у Судаку – для вивчення стану пам’яток, виготовлення 
креслень і планів ділянок Генуезької фортеці, які підляга-
ли ремонтові, укладання кошторису на ремонт фортеці та 

організації ремонтних робіт (при цьому Голландський мав 
місію персонального нагляду над архітектурними пам’ят-
ками Судака). Ще раніше, у 1923 р., йому було доручено 
ремонтно-реставраційні роботи у Бахчисарайському пала-
ці; зокрема, Голландського непокоїв аварійний стан Соко-
линої вежі та Зеленої мечеті (Єшиль-Джамі), реставрація 
якої «була б навіть небезпечною для тих, хто її проводить», 
а кошти на її ремонт «майже дорівнювали б вартості такої 
ж нової будівлі». Відтак Голландський слушно наполягав 
на необхідності якомога скоріше зафіксувати загальний 
вигляд мечеті та її окремі деталі, зробити вимірювання, 
креслення та малюнки будівлі, порятунок якої видавався 
практично неможливим (мечеть було остаточно зруйнова-
но після Другої світової війни, а її рештки було розібрано).

Значущою була робота Павла Івановича в етнографо-ар-
хеологічній експедиції 1925-1926 рр., організованій Все-
союзною науковою асоціацією сходознавства спільно з 
Бахчисарайським музеєм. Учасники експедиції обрахува-
ли та виміряли значну кількість пам’яток і зібрали безліч 
предметів побуту й мистецтва у Бахчисараї, Євпаторії, Ка-
расубазарі (Білогірську), Старому Криму, Судаку, Феодосії 
та інших місцях. Голландський, котрий усе життя в Криму 
вивчав кримськотатарські пам’ятки архітектури, досліджу-
вав і середньовічні вірменські споруди – зокрема, храм 
святого Миколая в Євпаторії та монастир Сурб-Хач побли-
зу Старого Криму.

У 1926 р. Голландський взяв участь в археологічних роз-
копках на Неаполі Скіфському у Сімферополі, в усіх звітах 
і доповідях наполягаючи на необхідності якомога швид-
ше провести описову, графічну та фотографічну фіксацію 
всіх архітектурних пам’яток півострова, коли вже немає чи 
бракує коштів на їхній ремонт і реставрацію.

Восени 1926 р. Павла Голландського було призначено 
науковим спеціалістом з охорони пам’яток старовини та 
мистецтва при уповноваженому Головнауки в Криму; при 
цьому він залишався хранителем Центрального музею Тав-
риди. Також маючи статус архітектора-археолога Кримнар-
компросу, він у 1927 р. об’їздив чимало міст і селищ півос-
трова, роблячи в альбомі замальовки краєвидів і пам’яток, 
які привернули його увагу. Вважається, що він першим у 
Криму обстежив усі архітектурні та історичні пам’ятки, 

Стара кав'ярня біля входу до двору Ханської мечеті 
в Євпаторії. Автор – П. І. Голландський

Краєвиди Карасубазара (сучасний Білогірськ). 
Автор – П. І. Голландський
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зробивши повні архітектурні вимірювання, склавши форму 
спеціального наукового паспорта та інструкцію до нього. 
Зберігся рукопис Голландського «Керівництво з технічної 
охорони монументальних історичних пам’яток, їхньої ре-
єстрації та фіксації»; текст, на жаль, не було опублікова-
но. А от інструкція «Технічна охорона пам’яток старовини 
та способи їхньої фіксації» була рекомендована до друку 
та поширення на засіданні музейно-археологічної комі-
сії Академічної ради Кримнаркомпросу 26 березня 1927 
р.; передбачалося також видати її у скороченому вигляді 
кримськотатарською мовою.

Практичну діяльність Голландський поєднував з ґрун-
товною науковою працею. Він був серед організаторів все-
союзних наукових конференцій – Керченської (вересень 
1926 р., присвячена 100-літтю Керченського музею старо-
вини) та Херсонеської (вересень 1927 р., з нагоди 100-ліття 
розкопок у Херсонесі), на яких він виступив з доповідями, 
підготовленими на основі матеріалів археологічних розко-
пок у Старому Криму та Херсонесі. Також Павло Іванович 
брав участь у загальнокримських музейних конференціях, 
котрі майже щороку відбувалися у 1922-1930 рр.

Руйнівний землетрус, який стався у Криму в ніч з 11 на 
12 вересня 1927 р. (якраз у час проведення конференції 
у Херсонесі), спонукав Павла Голландського до його ви-
вчення. Кримський ЦВК призначив вченого головою Ко-
місії з обстеження руйнації, завданої стихією, а згодом – 
керівником досліджень з відшукання засобів відновлення 
зруйнованих будівель. Ясна річ, лихо зачепило й пам’ятки 
архітектури. У Севастополі особлива увага приділялася бу-
дівлям і решткам пам’яток археології на території Херсо-
неського городища, на Південному узбережжі – будівлям 
санаторіїв, які переважно є пам’ятками архітектури XIX – 
початку ХХ ст. (Алупкинський, Лівадійський та інші пала-
ци, колишні дачі «Дельфін», «Ампір», «Камея», «Олена» та 
інші), лікарень, навчальних установ, на культові будівлі; у 
Євпаторії – на мечеть Хан-Джамі, у Судаку – на Генуезьку 
фортецю, у Бахчисараї – на приміщення комплексу Хан-
ського палацу. Результатом роботи Павла Івановича стала 
серія робіт із сейсмології.

У 1928 р. Голландський був призначений архітектором до 
Управління Кримконсервтрасту, проектує та керує будівни-
цтвом рибоконсервного заводу у Феодосії (до нашого часу 

будівля не збереглася), реконструкцією консервних заво-
дів у Сімферополі та Балаклаві, складає проект технікуму 
консервної промисловості у Сімферополі (вул. Гасприн-
ського, буд. 3). У 1931-1938 рр. Голландський працює у 
Кримдержпроекттрасті архітектором-проектувальником, 
згодом – керівником майстерні; займається реконструкці-
єю старих будівель та проектуванням і будівництвом но-
вих у Сімферополі (зазначається, що будівлі його автор-
ства були і є прикрасою міста). Цю роботу Голландський 
поєднував з іншими справами – був членом експертної та 
науково-технічної рад при Наркомгоспі Кримської АРСР, 
керував Кримським відділенням Спілки радянських архі-
текторів. На Першому з’їзді архітекторів Криму (Сімферо-
поль, початок 1935 р.) виступив із доповіддю, присвяченою 
перспективам розвитку та завданням кримської архітек-
тури. Займався проектуванням планування Сімферополя. 
Кримському відділенню Спілки архітекторів подарував 
свою багату фототеку з зображеннями пам’яток архітекту-
ри та мистецтва. Незважаючи на постійне перевантаження 
практичною працею, займався науковими дослідженнями, 
публікував книги, статті та навчальні посібники, виступав 
із доповідями на наукових конференціях, продовжував 
омріяну й улюблену викладацьку діяльність – у Кримсько-
му університеті (сучасний ТНУ ім. В. І. Вернадського) пра-
цював приват-доцентом, читав лекції з етнографії народів 
Сходу та з образотворчого мистецтва; згодом викладав іс-
торію архітектури у Кримській філії Московського інституту 
інженерів комунального будівництва, де з 1938 р. обіймав 
посаду завідувача навчальної частини; читав лекції та 
проводив консультації у Сімферопольському будівельному 
технікумі та на курсах будівельників.

Опікування долею Бахчисарайського палацу-музею ста-
ло підставою для звинувачень у… «свідомих діях зі зни-
щення культурних цінностей держави». Влітку 1935 р. на 
прохання дирекції музею Голландський виступив у ролі 
консультанта-архітектора з ремонту палацу, в якому ре-
монтні роботи не проводилися з 1910 р. Після землетру-
су 1927 р. та кількох ураганів палац почав руйнуватися. 
Зверталась увага на те, що передбачених на його ремонт 
100 тисяч рублів занадто мало – провести за них капі-
тальний ремонт було неможливо. Втім, кошторис не було 
збільшено, через що ремонт був неповним і «майже ціл-

Стара кав'ярня у Карасубазарі (сучасний Білогірськ).
 Автор – П. І. Голландський

Карасубазар, вірмено-католицький храм. 
Автор – П. І. Голландський
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ковито не торкнувся достеменної реставрації палацу, на 
проведення якої потрібні не лише значно більші кошти, а 
й ще не один рік». 

Вердикт представників Державної академії історії ма-
теріальної культури (ДАІМК) в серпні 1936 р. був нищів-
ним: надані кошти «використані на збиток відомій видат-
ній пам’ятці національної культури», роботи проводилися 
«без попередньої науково-реставраційної підготовки», ча-
стину розписів знищено в процесі штукатурно-малярних 
робіт, проведених «технічно невірно», тощо. Відтак навіть 
порушувалося питання щодо кваліфікації Голландсько-
го та наявності в нього відповідної освіти; ба навіть його 
діяльність було названо «злочином кримінальним і полі-
тичним», який підпадає під «певну статтю про охорону на-
родного майна», і з якого мають бути зроблені «відповідні 
технічні та кримінальні висновки».

В останні роки життя (з весни 1937 р.) Павло Голланд-
ський мешкав у «Будинку спеціалістів» на вул. Жуковсько-
го, буд. 20 (вул. Самокиша, буд. 11), кв. 25; до того роди-
на мешкала у буд. № 29 у провулку Кривому (сучасна вул. 
Футболістів). Помер вчений 6 лютого 1939 р. на 78-му році 
життя. Похований на міському кладовищі у Сімферополі, 
яке наразі є практично зруйнованим.

Ще за життя Павло Іванович, знаходячи час на живопис і 
графіку, малював для себе та для своїх близьких. Датовані 
1927 і 1932 рр. малюнки в його кримському альбомі, який 
його дружина лише за 32 роки по смерті чоловіка подару-
вала музеєві, містять будівлі й архітектурні деталі, гарні 
краєвиди Карасубазара (Білогірська), Старого Криму, Фео-
досії, Судака, Нового Світу, селища Отуз (сучасна Щебетов-
ка), Сімферополя, «печерного міста» Чуфут-Кале поблизу 
Бахчисарая, Євпаторії тощо. Протягом усього кримського 
періоду життя Павло Іванович фіксував пам’ятки у крес-
леннях, малюнках, які заслуговують на окрему увагу як 
мистецькі твори, з огляду на їхню графічну чіткість і ре-
тельну передачу деталей, і фотографіях. Доля зображених 
ним об’єктів різна: одні, неодноразово відреставровані, 
існують дотепер, інші ж, на жаль, назавжди зникли. Зав-
дяки альбомові Голландського, ми можемо бачити як одні, 
так й інші такими, якими вони були у далекі роки крим-
ської історії.
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КРИМ МІЖВОЄННИЙ 

Людмила ЛЮБАРСЬКА, провідний науковий 
співробітник сектору публікації документів 

Центрального державного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. С. Пшеничного

У фондах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного зберігається 
чимала колекція аудіовізуальних документів, які зафіксували 
образ Криму за допомогою нових технічних засобів ХХ ст. Зри-
мо й чутно живе на плівці унікальний природно-культурний 
комплекс півострова. 

Обриси кожного історичного періоду миттєві у 
загальній швидкоплинності, і сьогоднішній 
Крим не той, яким був учора чи житиме завтра. 
Крим віку між двома світовими війнами – на 
сьогодні доволі рідкісний портрет. Пропонуємо 
один з таких раритетів – подорож південним 

узбережжям через Байдарські ворота, зупинками перед єдиним 

вцілілим зразком кримськотатарської палацової архітектури 
– унікальним Ханським палацом у стилі «азіатського бароко», 
«Садом-палацом» Ґірея; храмом Воскресіння Христового на 
мисі Форос, що підноситься над прямовисним урвищем на висоті 
402 м над рівнем моря; найбільшою вітряною точкою країни 
над Алупкою і Кореїзом – горою Ай-Петрі (1234 м); Нікітським 
ботанічним садом; єдиною в країні фортифікацією ґенуезців 
площею майже 30 га на стародавньому кораловому рифі – 
конусоподібній горі Киз-Кулле-Бурун (або Кріпосна) біля Судацької 
бухти Чорного моря; відвідинами відомого ще принаймні з ХІ ст. 
«печерного міста» Чуфут-Кале, з трьох боків оточеного глибокими 
долинами на висоті 500 метрів; «Кремасто Неро», «Ауткінського», 
«Ялтинського» або ж просто водоспаду з південного боку Ай-Петрі 
«Учан-Су» – найбільшого в Європі водоспаду заввишки 98,5 м; 
архітектурного дива – кримської резиденції генерал-губернатора 
Новоросійського краю графа Михайла Воронцова; Чонгарського 
мосту, що перекинувся над 150-метровою Чонгарською протокою, 
з’єднуючи материкову Україну з Кримом.

Набережна, смт Гурзуф (По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. № 12103. Укркінохроніка. Режисер Й. Посельський). 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 12103
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ПЕРЕЛІК ФОТОДОКУМЕНТІВ

№ з/п Од. обл. ЗМІСТ, ДАТА ЗЙОМКИ

Байдарські ворота (По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. № 12103. Укркінохроніка. Режи-
сер Й. Посельський) ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 12103

Церква Воскресіння Христового, мис Форос (По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. 
№ 12103. Укркінохроніка. Режисер Й. Посельський) ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 
12103
Воронцовський палац, м. Алупка (По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. № 12103. Укркіно-
хроніка. Режисер Й. Посельський) ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 12103

Нікітський ботанічний сад ім. В. М. Молотова (По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. 
№ 12103. Укркінохроніка. Режисер Й. Посельський) ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 12103

Види гори Ай-Петрі (По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. № 12103. Укркінохроніка. Режи-
сер Й. Посельський) ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 12103

Водоспад Учан-Су, південний схил гори Ай-Петрі (По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. 
№ 12103. Укркінохроніка. Режисер Й. Посельський)ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 
12103

Гора Аюдаг (Ведмідь-гора) на Південному березі Криму (По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 
ч. Арх. № 12103. Укркінохроніка. Режисер Й. Посельський) ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 12103

Дача А. П. Чехова, смт Гурзуф (По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. № 12103. Укркіно-
хроніка. Режисер Й. Посельський) ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 12103

Набережна, смт Гурзуф (По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. № 12103. Укркінохроніка. 
Режисер Й. Посельський) ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 12103

Ханський палац у Бахчисараї – родова резиденція династії Ґераїв (По Крыму. Кіно-
фільм, 1939, 2 ч. Арх. № 12103. Укркінохроніка. Режисер Й. Посельський) ЦДКФФА України ім. 
Г. С. Пшеничного, од. обл. 12103

Гора Біла скеля, або Гора Ак-Кая, над долиною річки Біюк-Карасу
(По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. № 12103. Укркінохроніка. Режисер Й. Посельський)
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 12103

Старовинне татарське місто Карасубазар, розташоване в долині річки Біюк-Карасу 
(По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. № 12103. Укркінохроніка. Режисер Й. Посельський)
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 12103

Залишки середньовічного міста-фортеці Чуфут-Кале в гірському регіоні Криму, за 3 
км на схід від Бахчисарая, тепер у руїнах (По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. № 12103. 
Укркінохроніка. Режисер Й. Посельський) ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 12103

Руїни Генуезької фортеці у м. Судак (По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. № 12103. Укркі-
нохроніка. Режисер Й. Посельський) ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 12103

Чонгарський міст (По Крыму. Кінофільм, 1939, 2 ч. Арх. № 12103. Укркінохроніка. Режисер 
Й. Посельський) ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 12103

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

12103-1а

12103-1б

12103-1в

12103-1г

12103-1д

12103-1е

12103-1ж

12103-1з

12103-1и

12103-1к

12103-1м

12103-1н

12103-2б

12103-2в

12103-2г
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Байдарські ворота Церква Воскресіння Христового, мис Форос 

Воронцовський палац, м. Алупка Нікітський ботанічний сад ім. В. М. Молотова

Види гори Ай-Петрі Водоспад Учан-Су, південний схил гори Ай-Петрі 
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Гора Аюдаг (Ведмідь-гора) на Південному березі Криму 

Дача А. П. Чехова, смт Гурзуф Набережна, смт Гурзуф 
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Ханський палац у Бахчисараї – родова резиденція династії Ґераїв Гора Біла скеля, або Гора Ак-Кая, над долиною річки Біюк-Карасу

Старовинне татарське місто Карасубазар, розташоване в долині 
річки Біюк-Карасу 

Залишки середньовічного міста-фортеці Чуфут-Кале в гірському 
регіоні Криму, за 3 км на схід від Бахчисарая, тепер у руїнах 

Руїни Генуезької фортеці у м. Судак Чонгарський міст
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