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У більшості розвідок, присвячених архітектурній 
спадщині Чернігівщини і Полтавщини кінця XVIII 
– першої половини ХІХ століття, Антона Івановича 
Карташевського репрезентують як «відомого 
українського архітектора». Але до сьогодні у творчій 
біографії архітектора залишається багато «білих 
плям». Найскладнішою проблемою є ідентифікація 
будівель, створених за його проектами.

«Талановитий зодчий» – так назвав свою статтю, 
присвячену чернігівському губернському архітектору 
А.І.Карташевському, краєзнавець А.Карнабед у 
1962 р. [1]. Пізніше про вклад А.Карташевського у 
розбудову Чернігова, Чернігівщини і Полтавщини 
побічно згадувалося у роботах А.Карнабеда, 
О.Морозова, С.Самійленка, В.Вечерського [2]. У 
cучасному біографічному довіднику В.Тимофієнка 
«Зодчі України кінця ХVІІІ – початку ХХ століть» 
вміщено окрему статтю, присвячену професійній 
діяльності Антона Івановича [3].

Наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. на 
Лівобережжі України, як і по всій Російській 
імперії, розпочалося активне кам’яне будівництво 
громадських будівель. Про активну роботу 
А.І.Карташевського на посадах голови креслярні 
Малоросійської губернії (приблизно з 1799 р. [4]) і 
Чернігівського губернського архітектора (з 1802 р.) 
найбільше дізнаємося з документів, що зберігаються 
у фонді Будівельної експедиції (з 1849 – Чернігівська 
губернська будівельна і дорожня комісія) та інших 
фондах Державного архіву Чернігівської області. 

За час роботи Антона Івановича у Чернігові були 
створені перші плани регулярної забудови міста 
(1803 р. та 1805 р.), згідно яких була розпланована 
його центральна частина. На місці фортеці, яка була 
ліквідована через втрату військового значення у 
1799 р., вали розкопали, рови частково засипали, і 
по їх трасі проклали бульвари. У губернському місті 
архітектором на Красній площі було побудовано 
магістрат (згодом Міська Дума) і муровані торгові 
ряди, виконані у класицистичних архітектурних 
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формах, які створювали єдиний ансамбль. Магістрат 
збудували у вигляді одноповерхового прямокутного 
у плані будинку з ганком на чолі у вигляді колонної 
ротонди, що несла балкон та аркову ротонду другого 
ярусу, увінчану сферичною банею зі шпилем. 
У призматичну основу шпиля був вмонтований 
міський годинник [5]. Корпуси торгових рядів були 
видовженими, 1-2-поверховими, з арками проїзду 
і чотириколонними портиками з трикутними 
фронтонами на головних осях, з аркадами й колонними 
галереями на головних фасадах. Ці архітектурні 
об’єкти були втрачені у 1930-1940-х рр. Наразі 
збереглися лише описи, кресленики, старі листівки 
та світлини [6]. Крім цього, А.І.Карташевським 
було створено комплекс споруд «для мір і ваги» у 
центрі Олександрівської («для ярмарок») площі, 
а також кругла колонада навколо колодязя. Від цієї 
просторої площі у північному напрямку за планом 
1803 р. передбачалося створення ансамблю з десяти 
одноповерхових мурованих будівель, розташованих 
трьома групами, за класичною архітектурною 
традицією «заведений приказа общественного 
призрения с садом» – багатопрофільного лікарняного 
містечка. Цей лікарняний комплекс, на думку 
чернігівського краєзнавця А.Карнабеда, був до 
початку ХХ ст. головною домінантою найбільшої 
у Чернігові площі, а також прокладеної від неї 
Олександрівської вулиці [7]. У 1802-1806 рр. Антон 
Іванович провів реконструкцію будинку архієпископа 
з пристосуванням під присутственні місця [8], очолив 
будівельні роботи в архіві Губернського правління 
(ремонт даху, переобладнання кімнат) [9]. У 1806 р. 
за сумлінну працю він отримав грошову допомогу на 
побудову власного будинку [10]. 

Протягом перебування на посаді губернського 
архітектора Карташевський виконав низку проектів 
по житловій забудові Чернігова, перебудував 
будинок генерал-губернатора, не обійшов своєю 
увагою і культові споруди міста. Він займався 
реставрацією давньоруської пам’ятки архітектури 
– П’ятницької церкви, яка була головною спорудою 
П’ятницького монастиря, а також за його проектом 
було побудовано круглу ротонду-дзвіницю біля цієї 
церкви (1807-1820 рр.). Скоріш за все, архітектор на 
початку ХІХ ст. допомагав проводити капітальний 
ремонт будівль Єлецького монастиря. У 1818 р. 
А.І.Карташевським були зведені притвори при 
входах до Спасо-Преображенського собору [11].

У першій половині ХІХ ст. набуває активного 
розвитку поштова справа. Так під керівництвом 
А.І.Карташевського будуються цегляні споруди 
для Чернігівської Губернської поштової контори, 
а також поштові цегляні двори при станціях по 
всій губернії [12]. 

Спільно з М.А.Амвросимовим А.І.Карташевський 
розробляє проекти реконструкції повітових міст і 
містечок Чернігівщини і Полтавщини (1803-1805 рр.). 

Разом із помічниками (імена деяких значаться у 
архівних документах, а саме кам’яних справ майстри 
Франц Руска, Лукін) Антон Іванович створює 
присутственні місця, лікарні, магазини, торгівельні 
ряди, військові казарми і лазарети у повітових містах. 
У 1805 р. він особисто підготував плани і кошториси 
на побудову повітових училищ у містах Стародуб, 
Новгород-Сіверський, Ніжин [13]. 

Завдяки роботам науковців і краєзнавців маємо 
описи деяких архітектурних об’єктів, побудованих або 
відреставрованих за проектами А.І.Карташевського 
у Ніжині. Так, завдяки дослідженням О. Морозова, 
знаємо про відбудову Антоном Івановичем Ніжинського 
магістрату на початку ХІХ ст. Дана будівля була 
створена за проектом відомого архітектора А.Квасова 
у 1770-1780 рр., але пожежа 1798 р. завдала їй значної 
шкоди. Однак через важливість споруди її відновили за 
проектом Карташевського. Креслення фасаду та планів 
Ніжинського магістрату зберігаються у Центральному 
державному історичному архіві у Санкт-Петербурзі 
[14]. Будинок був прямокутний у плані, витягнутий, 
симетричний за структурою, мав мезонін, увінчаний 
сферичною банею на восьмигранному підбаннику, 
на одній грані якого знаходився міський годинник. 
Мезонін мав балкон і велике «палладіанське» вікно 
в ніші. Головний вхід до Магістрату по осі першого 
поверху був вирішений у вигляді тріумфальної 
арки. Ця центральна будівля об’єднала комплекс 
торгівельних рядів, спроектованих і побудованих 
А.І.Карташевським на початку ХІХ ст. На думку 
дослідників, таке поєднання функцій адміністративної 
будівлі і торгових лавок було характерним для доби 
класицизму [15]. Торгівельні ряди у Ніжині оперізували 
ріг вулиць Гоголівської і Московської і являли собою 
вузькі й довгі одноповерхові будівлі, що складалися 
з однакових крамниць. Їх фасади були вирішені 
мотивом римської ордерної аркади з ризалітами на 
кінцях, акцентованими трикутними фронтонами. Всі 
приміщення мали муровані склепіння. Ніжинські 
дослідники зазначають, що частково цей комплекс було 
зруйновано у середині ХІХ ст. (будівля Магістрату), 
а торгівельні ряди виконували свої функції аж до 
Другої світової війни. На початку війни вони були 
спалені, а їх рештки розібрали у 1957-1958 рр. під 
час післявоєнної реконструкції міста. На думку 
С.Самойленка, Карташевський брав участь у розробці 
проекту перебудови під присутственні місця будинку 
ніжинського грека Пелопонова [16]. Про участь 
Антона Івановича у добудові грецької Всіхсвятської 
церкви йдеться у розвідці О.Морозова [17].

У Новгороді-Сіверському у 1821 р. 
А.І.Карташевський прилучився до реставрації 
Спасо-Преображенського собору, який був 
побудований раніше за проектом Дж. Кваренгі. 

Мистецтвознавці припускають, що за 
проектом відомого архітектора збудований 
Будинок Магістрату і Міської Думи у Кременчуці 
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ТРЬОХ-АНАСТАСІЇВСЬКА ЦЕРКВА – 
ПЕРЛИНА ГЛУХІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ

Упродовж 1708-1782 років Глухів був столицею 
Гетьманщини і Лівобережної України, центром 
розвитку культури та зодчества. У місті працювали 
видатні архітектори XVII-XVIII ст., витвори яких 
прикрасили гетьманську столицю. Незважаючи на 
руйнування, у Глухові збереглись чотири пам’ятки 
українського церковного будівництва.

Наймасивнішою архітектурною домінантою 
історичного центру Глухова є Трьох-Анастасіївська 
церква. Своїм виникненням вона завдячує родині 
гетьмана І.Скоропадського, а сучасним виглядом – 
родині відомих цукрозаводчиків Терещенків. 

Вперше муровану Анастасіївську церкву 
збудували у південно-східній частині загальноміської 
фортеці у 1717 р. на кошти гетьманші Скоропадської: 
«Вблизи дома своего, в городе Глухове, Анастасия 
Марковна Скоропадская устроила большую 
богадельню для призрения больных и неимущих, 

(1801-1803 рр.) у стилі високого класицизму. 
В.В.Тимофієнко реконструював загальний вигляд 
будинку в комплексі з корпусами торгівельних рядів, 
а Віктор Вечерський описав: «Це була прямокутна в 
плані симетрична двоповерхова будівля з масивною 
вежею над центральною частиною. Головний і 
тильний фасади були цілком тотожними. По осі був 
арковий наскрізний прохід. Перший поверх займали 
торгівельні приміщення, оперезані рустованою 
аркадою. На другому поверсі містилися службові 
приміщення Міської Думи й суду, зал засідань, 
кімнати Магістрату й кімната-сейф міської скарбниці. 
У триярусній вежі, увінчаній сферичною банею, 
також містилися службові приміщення. Головними 
акцентами поздовжніх фасадів були шестиколонні 
портики іонічного ордера, поставлені на аркади й 
увінчані трикутними фронтонами. Причілки будівлі 
були вирішенні колонними лоджіями, також на 
аркадах, але без фронтонів»[18].

До кінця не з’ясована дата закінчення роботи 
А.І.Карташевського на посадах губернського 
архітектора Чернігівської та Полтавської губерній. 
Рапорт за його підписом на посаді полтавського 
губернського архітектора, який зберігається серед 
документів Державного архіву Полтавської області, 
датується 19 березнем 1827 р. У рапорті йде мова 
про обстеження місця розташування і ґрунту для 
побудови нової кам’яної на заміну старої дерев’яної 
Іоакимівської церкви. Церква мала будуватися 
у маєтку Андріївці Гадяцького повіту коштами 
господині Варвари Олексіївни Рєпніної [19].

Таким чином, ми можемо стверджувати, що 
за тридцятирічний період перебування на посаді 
чернігівського та полтавського губернського 
архітектора А.І.Карташевський змінив облік міст 
і містечок Чернігівщини та Полтавщини завдяки 
регулярному розплануванню та стилістично 
цілісній забудові. 
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