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ПРО ДАТУВАННЯ УСПЕНСЬКОГО 
СОБОРУ В НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОМУ

На підставі нововиявлених архівних документів 
переглядається датування собору. Початок будівництва 
відноситься орієнтовно на 1715 рік, а закінчення – на 1722 р. 
Висувається припущення, що фундатором храму був гетьман 
Іван Скоропадський. Порівняння із тогочасними пам’ятками 
Києва дозволяє пов’язати архітектуру собору із певною 
стилістичною течією Лівобережжя початку ХVІІІ ст.

Успенський собор у Новгород-Сіверському є 
однією із найбільш відомих пам’яток Сіверщини. 
Його просторова композиція втілює в камені 
вироблений у дерев’яному храмобудівництві 
Лівобережжя тип дев’ятидільної п’ятиверхої 
церкви. За цією ознакою споруда наближається до 
кількох інших не менш відомих сакральних об’єктів 
Гетьманщини – Георгіївського собору Видубецького 
монастиря, церкви Всіх Святих Києво-Печерської 
лаври, Катерининської церкви в Чернігові тощо. У 
популярній та науковій літературі час його зведення 
відносять до досить віддалених одна від одної дат 
– початок кладуть на 1671 рік [3, 824; 6, 7зв.] або 
на кінець ХVІІ ст. [1, 116], а закінчення – на період 
«після 1721 року» [2, 149]. Для прояснення цього 
питання варто звернутися до архівних джерел.

Вперше «церков древеная во имя Успение 
Пресвятые Богородицы» згадується вже при описі 
міста в 1654 р. [4, 314]. Ніжинський полковник 
Григорій Гуляницький своїм листом «на потребу» 
храму надав у 1657 р. Путивльський перевіз через 
Десну у с. Пирогівці. Саме завдяки доходам від 
цього перевозу новгород-сіверські міщани змогли 
згодом вести будівництво мурованого храму. 
Це надання підтвердив наступний Ніжинський 
полковник – Василь Золотаренко [5, 9]. «Церковь 
Божію Успенія Пресвятія Деви Богородици в городє 
Сєверском Новгородку стоячую» згадано також 
в листі полковника Петра Рославця, датованому 
1673 р. [7, 13]. Надання перевозу у Пирогівці своїми 
попередниками підтвердив гетьман Іван Мазепа у 
1688 році. [7, 14]. Поза всяким сумнівом, у всіх цих 
документах йде мова про дерев’яну церкву.

Про рік закладення мурованого собору 
можна здогадатися із універсалу гетьмана Івана 
Скоропадського від 2 лютого 1715 р., яким він 
наказує надавати на храм податок, відомий під 
назвою «скутная повинность», для того, щоб 
«тим збором з общой всєх ухвали заложенная 
в самом мєстє Успенія Пресвятой Богородици 
соборная каменная церковь всякое к строению 
имела вспоможение» [7, 15]. Таким чином, 
орієнтовною датою закладення храму можна 
вважати 1715 рік. Підтвердженням цієї дати може 
слугувати інший універсал Івана Скоропадського 
від 1718 р., в якому він на прохання мешканців 

міста наказує новгородському сотнику Федору 
Лісовському повернути комори, дохід з яких йшов 
на будівництво. «З чого знатных в приходах добр 
церковному стался збиток иле к тому на вправу и 
совершеніе храма оного Богородичного от килка 
лєт строитися начавшегося, а за скудостию скарбцу 
церковного недосооружившогося немало кошту 
и иждевенія потреба, чого ради просилисте нас 
дабы помянутіе комори им Лисовским од церкви 
святой отторгненные паки до оной привернени 
были» [7, 16].

Тут звертає на себе увагу вираз «от килка лєт». 
Як відомо, в староукраїнській мові для позначення 
чисельності використовувалися різні вирази. З 
них словом «кілька» позначалися числа від 1 до 
9 включно, словом «кільканадцять» – від 10 до 
19, і словом «кількадесять» – від 20 до 100. Такий 
порядок зберігся в сучасній польській мові. Отже, 
будівництво мало би розпочатися не раніше, ніж за 
9 років до 1718 р., при цьому 1715 рік знаходиться 
саме у цьому проміжку часу.

Федір Лісовський був новгород-сіверським 
сотником у 1715-1720 роках. Він був призначений на 
цю посаду завдяки інтригам Меншикова і постійно 
мав конфлікти з гетьманом Іваном Скоропадським. 
Про його аморальну поведінку писав ще Філарет 
(Гумілевський) [5, 10-12]. Сотник є фігурантом 
також і в іншому документі, датованому 6 квітня 
1720 . «Перед нами урядом новгородским и многими 
мещанами нижей подписанними допрошованний 
казак Стефанович ктитор церкви Свято-Успенской 
каменно строючойся, презентовал хто сколко и яким 
способом забрал церковной цегли. Пан Березовскій 
позичив тисячий двє и двєстє. Пан Пекалицкий 
позичив сот десят цегли. Пан Лисовский позичив 
дванадцять тисячей и сємсот цегли еще за сотництва 
свого. Никита Трус полтори тисячи позичив. 
А близько десяти тисячей краденим способом 
явилося в дому его. Иосиф Гойский позичив десять 
тисячей цегли якоби на потребу его милости пана 
бунчучного енералного для роблення печій вапних 
под самим городом будучих. Пан Григорий Журавко 
за ктиторства своего на двєстє осмачок вапна по 
полкопи осмачку наперед гроши узял сто осмачок 
оного отдал, а сто еще нєт, так же и на десять тисячей 
цегли церковной по осм золотих грошей наперед 
узял. Пан Кутневский позичив тисячи осм цегли 
за которую куфу горєлки дал. А зверх того десят 
тисячей цегли на прошеніе наше коштом своим 
привезти к церквє облєговался. Васил Афанасович 
атаман Новгородский. Ктитор Ілія Афанасович войт 
Новгородский» [9, 2]. 

Проте на цьому поневіряння парафіян не 
скінчилися. Про це свідчить інший документ – лист 
отамана та ктитора до гетьмана, який може бути 
датований приблизно 1720 роком. Наведемо його 
також повністю. «Доношеніе ясне велможному 
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добродєеви в дєючихся перешкодах о доконченю 
соборной новгородской церкви подлуг унєверсалу 
рейментарского на тое в оборону виданного. 

1. Грошей должних церковних многіе не отдают 
также и преценту за орудоване оними, а особливе 
за комори не хотят иншие оддавати в том любо и 
просимо у наказного з винних справедливости 
отнюдь не получаемо, а майстер умовленний 
стужает о гроши, яких и на иншие потреби 
церковния нужно потреба;

2. Унєверсал велможности вашой виданний на 
помєненное скорное и воловое в сих днях наказний 
одибрав и не хочет оного давати, от чого дєется 
церкви божой убєл; 

3. Цегли на килкадесят тисячей многие позичкою 
побрали, а иншие безодповедне тайним способом, а 
тепер не хотят отдавати;

4. Назар бувший ктитор не дает нам реестров 
як много в кого грошей приймав, хто еще сколко 
грошей должен зостает, также о сребре церковном, 
о каратах и протчих обрядках реєстру не показует 
и самих вещей, а що болшая еще и перешкоды 
жадними способами нам делает;

5. Унєверсал велможности вашой видан на 
доконченіе церкви з тим изображением, дабы по 
прежнему обикновению старшина чинила помощь 
в перевезеню цегли, вапна и деревнє, однак в том 
мало узнавали их послушенства, ибо немало 
истощили грошей наймаючи людей дрова купованіе 
перевозити до майданов цегельних и вапенних;

6. Тут же и тое покорне доносим велможности 
вашой, что на самую злость чинячи и тим нам в 
працах перешкоду ставляют надзвичай чловєка 
по пять и по шесть драгунов у нас чого в других 
а барзєй несоравненно достойнєйших людей не 
дєется, и любо звели на время однак спешно знову 
хотят учинити станцію, що если учинится, то не 
тилко дєло церковное, но и доми от такой тяжести 
оставити мусимо, в чом просим панской обороны.

Василий Афанасович.
Григорий Юркевич ктитор» [9, 4]. 
Цей документ цікавий перш за все тим, що 

новгородці в ньому надто детально інформують 
гетьмана про стан церковних справ. Цей факт 
наводить на думку про те, що саме його міщани 
вважали фундатором Успенського собору. 
Щоправда, фінансування відбувалося не з власної 
кишені гетьмана, а за рахунок певних зборів та 
податків, які були направлені на будівництво храму. 
І тут немає нічого дивного, адже в той час це було 
звичайною практикою. Підтвердженням цього 
припущення могла б бути і наведена свого часу 
Г.Логвином цитата про вибір «архітекта» з Києва 
саме Іваном Іллічем [11, 177]. Таким чином, собор 
може доповнити шерег архітектурних фундацій 
Скоропадських, представлених церквою Іоанна 
Предтечі в Стародубі і славнозвісним Гамаліївським 

монастирем. А це, в свою чергу, дозволяє зробити 
більш широке припущення про майстра, який 
обслуговував гетьманську родину, що, в свою чергу, 
дозволяє об’єднати зазначені споруди за певними 
стилістичними рисами, насамперед – характером 
декорування фасадів, – в одну споріднену групу.

У 1722 році помер гетьман Скоропадський. 
Для управління Україною Петром 1 було створено 
Малоросійську колегію. Цього ж року цим органом 
управління було відібрано до казни перевіз у 
Пирогівці. Про це повідомляв новгородський 
сотник Семен Галецький у листопаді 1722 року, 
тому саме до колегії він пропонував «бити чолом», 
щоб вона дозволила заплатити борги майстрам-
будівельникам [10, 2]. 

Збереглася «супліка» тесельського майстра з 
містечка Семенівки Івана Апанасовича, в якій він 
просить полковника сприяти залагодженню справи. 
Ось її текст. «Велможний …пане полковнику и 
рейментарю с товариством своїм енеральним урядом 
пане всемилостивейший и добродєю. Я оубогий 
человєк до преповажной стопи…премилостивого 
пана упавши жалобную мою на Григория Юркевича 
жителя новгородского церквы соборной святои 
Пречистои ктитора прекладаю супплєку и слезне 
ускаржаюся з тих причин. Постановил он с 
парафєянами своими мене за умовленую окроме 
борошна за пять сот зол. сукна тузєнку и … китайки 
на кафтан, здєлати на церквє верх, и я в той работе 
своєй во всем скончилем, заплачено ж мнє чтири ста 
золотих и десят таляри, а еще не дано мнє семдесят 
золотих, сукна на кунтуш и китаю на кафтан. Ищо 
наималем десяти человєка на дєлание и за их 
непоспешенством, що ваковалися в той церковной 
будувлє, и за ними недель 5 зваковалем. В том 
слезне велможности вашой панской прошу, абы он 
тіе гроши сємдесят зол., тузєнки на кунтуш и китай 
на кафтан отдал. Такового милосердия и постокрот 
не отказати велможности Вашой панской упрошаю.

Нижайший раб и подножок Іван Апанасович 
майстер теселский Семєоновскій жител» [8, 51].

Цей важливий запис, датований 1722 р., не 
тільки вказує на майстра, який завершив цього 
року зведення «верху» на соборі, але й одночасно 
говорить про закінчення загальнобудівельних 
робіт на храмі. 

Свідченням завершення споруди саме зазначеного 
року є і «доношеніе» в Малоросійську колегію від 
13 листопада 1722 р. В ньому, зокрема, йдеться про 
те, що «прошлих годов в Северском Новгородку по 
случаю пожару згорєла церков деревянная соборная, 
после того граждане тамошніи умыслили на мєстце 
погорелой деревяной церкви каменую сооружити з 
приходов на оную церковь, якіи завше … на церковь 
соборную збиралися и тая каменная церков по сей 
час з приходов церковных строилася, а понеже 
внє зовсєм уже доделана (це слово написано над 
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закресленим виразом: «свое восприяла окончаніе» 
– С. Ю.), токмо надлежит за оную платит майстерам 
денег рублей на 300, такой сумми не мают откуду 
теперь гражданам тамошним новгородским взяти 
… того ради заблаговолит Малороссійская Коллегія 
в том свое учинити разсмотреніе … таковой квоты 
денег трех сот рублей з тих же приходов церковних 
за помянутую сооруженную каменую церков 
майстрам виплатити». [8, 3] 

Не відомо, як закінчилася ця історія, але лише 
через 5 років, у 1727-му, Генеральна військова 
канцелярія звернулася до тої ж Малоросійської 
колегії з промеморією, в якій просила повернути 
збори на церкву, бо «церков Божіа в крайней скудости 
не имєя своего украшения, порядку и вспоможения 
осталась» [7, 20-20 зв.]. Лише новообраний гетьман 
Данило Апостол повернув на храм відібрані 
раніше доходи [7, 21-21 зв.], через що внутрішні 
роботи затяглися на довгі роки. Так, ще у 1731 році 
священик Андрій Заруцький писав гетьману, що 
«еще церков наша не зовсим сооружена, и утвари 
прежніе пообветшали, так во время пожару будучого 
в Новгородку иконостас вовся изломан и звонница 
до кореня изгорала, чего для били намєрили за 
щасливого вашой ясновельможности в Малой Россіи 
рейментарства вновь з начала дєлать як иконостас, 
так и звонницу» [7, 33 зв.] 

Наведені дані дозволяють стверджувати, що 
Успенський собор було закладено близько 1715, а 
закінчено будівництвом у 1722 роках.

Таке датування, а також зафіксоване Г. Логвином 
київське походження майстра дають можливість 
зробити кілька узагальнень щодо стилістичних 
пов’язань Новгород-Сіверського собору. При огляді 
його фасадів звертають на себе увагу оригінальні 
віконні лиштви, оформлені у вигляді тяги з кутовими 
уступами, що часом називаються «вухастими». 
Вперше цей мотив на Лівобережжі застосував 
майстер на ім’я Ян-Баптист при зведенні Троїцького 
собору в Чернігові. Цей архітектурний елемент 
набув певної популярності, через що аналогічну 
артикуляцію віконних прорізів можна спостерігати 
на будинку Лизогуба, на старих фотографіях 
західного тамбуру Борисоглібського собору та 
фасадах дзвіниці Єлецького монастиря в Чернігові.

Серед київських будівель «вухасті» лиштви 
зустрічаємо на фасадах першого ярусу Софійської 
дзвіниці, що датується періодом перед 1708 роком 
і є можливою попередницею Успенського собору. 
Інша дзвіниця – у Видубецькому монастирі – також 
декорована такими елементами, проте змурована 
вже після 1727 р. Цікаво, що об’ємно-просторовий 
тип саме Георгіївського собору Видубицького 
монастиря, як вище зазначено, наслідує Новгород-
Сіверський собор, отже, майстер повинен був 
бути знайомим з його архітектурою – чи ж тільки 
знайомим?

Уступчасте профілювання мали й фасади 
найбільш відомої фундації Івана Скоропадського 
– собору Гамаліївського монастиря (у 1722 р. був 
доведений до склепінь). На жаль, їх стесано під час 
класицистичної реконструкції 1820-х-1830-х років. 
Територіальна близькість Гамаліївки та Новгород-
Сіверського, спільний замовник у обох випадках 
та співпадіння за часом будівництва дозволяють 
припустити, що обидві споруди міг будувати один і 
той же, не знаний на ім’я майстер, що працював при 
дворі гетьмана. 

Посилання
1. Логвин Г.Н. По Україні. Стародавні мистецькі пам’ятки. 

– К., 1968.
2. Печерський В.В. Пам’ятки архітектури і містобудування 

Лівобережної України. – К., 2005.
3.Чернігівщина. Енциклопедичний довідник. – К., 1990.
4.Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський 

полки. – К., 2003.
5.Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое 

описание Черниговской епархии. – т. 4. – Чернишов, 1873.
6. ЦДІАУК, ф. 442, оп. 551, спр. 221.
7. ЦДІАУК, ф. 51, оп. 3, спр. 527.
8. ЦДІАУК, ф. 51, оп. 3. спр. 766.
9. ЦДІАУК, ф. 51, оп. 3. спр. 484.
10. ЦДІАУК, ф. 51, оп. 3. спр. 636.
11. Логвин Г.Н. Чернигов. Новгород-Северский. Глухов. 

Путивль. – М., 1980. 

Юрченко С.Б. О датировке Успенского собора в 
Новгороде-Северском

На основании нововыявленных архивных документов 
пересматривается датировка собора. Начало строительства 
относится приблизительно к 1715 году, а окончание – к 
1722 г. Выдвигается предположение, что основателем храма 
был гетман Иван Скоропадский. Сравнение с современными 
памятниками Киева позволяет связать архитектуру собора 
с определенным стилевым течением Левобережья начала 
ХVІІІ в. 

Yurchenko S.B. On the dating of the Assumption Cathedral in 
Novhorod-Sivers’kyi

Based on the discovery of new archival documents reviewed 
dating Cathedral. The construction applies to approximately 1715, 
and ending - in 1722.  Pop assumption that the founder of the temple 
was hetman Ivan Skoropadskyi. Comparison of the inhabitants 
of Kyiv sights to link the architecture of the cathedral with some 
stylistic fl ow of the Left Bank early 18 century.




