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Вікторія Зайцева,

Пам’яткоохоронна та 
реставраційна діяльність на 
території Києво-Печерської 
лаври в період 1920-1960 
рр.

Анотація. Охорона та реставрація національної 
культурної спадщини, збереження її для майбут-
ніх поколінь є одною з найактуальніших проблем 
сьогодення. Втрачений об’єкт культурної спадщи-
ни, як джерело інформації про розвиток культури 
та мистецтва, не може бути відновлений, тому 
не вжиті або несвоєчасно вжиті заходи для його 
збереження завдають шкоди не тільки пам’ятці, а й 
усьому суспільству. Складність сучасної ситуації у 
сфері збереження, охорони та реставраційної теорії 
зумовлена необхідністю систематизації, узагальнен-
ня та наукового аналізу набутого досвіду в царині 
практичної реставрації настінних розписів, основних 
методів і прийомів як підґрунтя для оптимального 
вирішення сучасних проблем збереження. У статті 
розглянуто діяльність перших пам’яткоохоронних 
організацій та реставраційних установ на терито-
рії Києво-Печерської лаври в період становлення 
реставраційної справи в Україні. Методологія дослі-
дження ґрунтується на історичному та аналітичному 
підходах, що дають можливість виявити характерні 
риси еволюції реставраційної теорії і практики та 
визначити їхнє місце у загальному розвитку культури. 
Застосування спеціальних та емпіричних методів 
дослідження дає можливість поглибити знання про 
основні принципи та методи реставрації монумен-
тального живопису в повоєнні роки на прикладі 
настінних розписів Троїцької надбрамної церкви, 
що є принципово новим у дослідженні пам’ятки. До 
наукового обігу вводяться нові  наукові матеріали, 
розширюються межі вивчення дослідниками. Висно-

вки. На основі вивчення архівних та історіографічних 
джерел було проаналізовано складний шлях станов-
лення та розвитку вітчизняної пам’яткоохоронної 
та реставраційної галузі, виявлено її здобутки та 
втрати. Формування наукового підґрунтя в справі 
реставрації живопису в 30-ті роки ХХ ст. створило 
умови для впровадження в реставраційну практику 
нових принципів і новітніх методик, вплинувши на 
подальший розвиток реставраційної галузі. 
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Постановка проблеми. Реставрація пам’я-
ток мистецтва є важливою домінантою 

в царині збереження та охорони культурної 
спадщини. Формування та розвиток рестав-
раційної галузі тісно пов’язані з рівнем куль-
турного та естетичного розвитку суспільства, 
що відображає ті зусилля, які суспільство 
витрачає для збереження своїх національ-
них скарбів. Складність сучасної ситуації у 
сфері збереження, охорони та реставраційної 
теорії визначає необхідність удосконалення 
методичних систем і систематизації набу-
того практичного досвіду в галузі сучасної 
реставрації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Джерельну базу дослідження складають 
архівні матеріали та проєктно-реставрацій-
на документація. Окремі аспекти тематики 
були розглянуті в працях Т. Тимченко [1], В. 
Акуленко [2], О. Нестулі [3] та ін. Попри наяв-
ність фахових досліджень, присвячених ар-
хітектурі та стінопису Троїцької надбрамної 
церкви, тема збереження та історії рестав-
рації унікальних розписів висвітлена недо-
статньо та потребує і критичного погляду, і 
поглибленого вивчення. 

Мета дослідження – проаналізувати та 
надати оцінку практичного досвіду перших 
українських реставраторів на прикладі рес-
таврації стінопису Троїцької надбрамної 
церкви Києво-Печерської лаври в історично-
му контексті.

Актуальність теми дослідження обумов-
лена необхідністю переосмислення, уза-
гальнення та надання оцінки попереднього 
практичного досвіду в царині охорони та рес-
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таврації архітектурно-мистецької спадщини. 
Зосередження уваги на комплексному дослі-
дженні Троїцької надбрамної церкви підси-
лено початком проведення реставраційних 
робіт на фасадах пам’ятки. Систематизація 
принципів і підходів у реставраційній галу-
зі минулих років дозволить глибше підійти 
до вирішення сучасних проблем збереження 
для визначення оптимальної програми рес-
таврації.  

Виклад основного матеріалу. З  бурхливи-
ми подіями 1917 року в Україні починається 
складний період, пов’язаний і з перебудовою 
державного, і суспільного життя. Новий етап 
розпочався і в царині пам’яткоохоронної та 
реставраційної діяльності. Незважаючи на 
підвищену зацікавленість до стародавньо-
го минулого та цілеспрямованість окремих 
вчених, колекціонерів, навіть наукових ор-
ганізацій у дореволюційний період в справі 
вивчення та реставрації пам’яток присутній 
був і елемент випадковості, аматорства, зна-
чна роз’єднаність дій. Як зазначає І. Грабар, 
на жодному з численних археологічних з’їз-
дів, комісій, товариств не було вироблено 
спеціальних інструкцій з реставрації, що га-
рантували би збереження пам’ятки. Не було 
в державі й спеціального органу або науко-
вого центру з достатніми повноваженнями 
та засобами для компетентного керівництва 
справою [4, с. 30]. Значною перешкодою був і 
той факт, що більшість унікальних пам’яток 
перебували в церковному віданні, часто не 
були доступні для вивчення та проведення 
реставраційних робіт. 

 У  квітні 1917 року ініціативна група укра-
їнських діячів науки і культури Києва на чолі 
з М. Біляшівським приступила до організа-
ції Центрального комітету охорони пам’яток 
старовини і мистецтва в Україні (ЦКОПСІМУ), 
метою якого було «керування всіма справа-
ми, що торкаються дослідування й охорони 
пам’яток старовини і мистецтва на Вкраїні» 
[5]. Його членами стали 63 особи, серед яких 
М. Грушевський, П. Курінний, Г. Павлуць-
кий, Д. Щербаківський, В. Модзалевський, 
Ф. Ернст, К. Шероцький, Ф. Кричевський, О. 
Мурашко, М. Бойчук та ін.

Однак новостворена пам’яткоохоронна 
структура не мала відповідної фінансової 

підтримки та адміністративних повнова-
жень ні з боку центральних і місцевих орга-
нів виконавчої влади, ні більшості наукових, 
культурологічних товариств [6, с. 9]. Для на-
лагодження справи не вистачало асигнуван-
ня для нових музеїв, археологічних розкопок, 
на придбання матеріалів, видання підручни-
ків, інструкцій, наукових часописів з охорони 
та консервації старовини. Особливо не виста-
чало профільних спеціалістів: архітекторів, 
креслярів, художників-реставраторів, фото-
графів. Не було достатнього порозуміння і з 
церквою, що володіла колосальними цінно-
стями історичного та художнього значення. 
Проте у квітні 1917 року на з’їзді українсько-
го духовенства в Києві його учасники під-
тримали запропоновану М. Біляшівським 
резолюцію, згідно з якою «без дозволу пам’ят-
коохоронців заборонялося продавати, зміню-
вати вигляд чи знищувати старовинні речі, 
які знаходилися в монастирських ризницях, 
перебудовувати, реставрувати, поновлювати 
чи зносити культові споруди» [6, с. 20].

Буремні  революційні часи позначили-
ся на ставленні простого люду до пам’яток, 
особ ливо культового призначення. Руйнів-
ний дух часу призводив до катастрофічного 
стану по всій країні. «Наслухавшись великих 
новин від своїх новітніх просвітителів», – пи-
сав М. Біляшівський, – «народ, а особливо 
солдатчина прийшла до такої думки, що все 
дідівське є непотрібна вигадка … руйнують-
ся і паляться палаци, розкидаються образи 
великих майстрів, архіви й бібліотеки, цілі 
численні багатства колишніх наших діячів 
щезають» [5]. Тому діяльність комітету була 
розширена культурно-просвітницькою робо-
тою серед усіх верств населення. Невдовзі до 
загальних завдань пам’яткоохоронців дода-
лися і питання, пов’язані з революційними 
подіями 1918 року. Після значних пошко-
джень будівель Києво-Печерського ансамб-
лю пожежами та гарматним вогнем виникла 
нагальна потреба в їх ремонті та реставрації. 

Після  націоналізації культурних ціннос-
тей Декретом РНК УРСР від 22 січня 1919 р. 
«Про відокремлення церкви від держави» 
функції з дослідження культових пам’яток 
виконувала архітектурна секція підвідділу 
з ліквідації майна релігійних установ (ПО-
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ЛІРу) при колегії відділу соціального забез-
печення Київського виконкому [7]. На основі 
даних анкетного обстеження київських хра-
мів секція отримала можливість провести 
аналіз їхнього стану та визначити першочер-
гові заходи щодо охорони і реставрації [2, с. 
72]. Однак політичні та ідеологічні інтереси 
більшовицької партії домінували над пам’ят-
коохоронними. Асигнувань на проведення 
превентивних реставраційних заходів у но-
вої влади не було. Співробітники архітектур-
ної секції ПОЛІРу, зафіксувавши технічний 
стан храмів Києво-Печерського монастиря, 
передбачали здійснювати ремонт у центра-
лізованому порядку за рахунок коштів лікві-
дованих радянською владою церковних орга-
нізацій та бюджетних установ. Влітку 1919 р. 
співробітники архітектурно-креслярської 
майстерні, організованої в колишньому ми-
трополичому будинку біля Софійського собо-
ру, розпочали обміри одного з найдавніших 
храмів Лаври – Троїцької надбрамної церкви 
[8] (Іл. 1). 

Наступним  кроком після створення у 
1922 р. на території монастиря Музею куль-
тів та побуту стала поява інструкції «Про 
порядок охорони та використання майна ко-
лишньої Києво-Печерської лаври» [9]. За умов 
загального низького культурно-освітнього 
рівня і співробітників виконавчих органів, 
і населення, найкращі закони та інструкції 
ще не гарантували належного збереження 
визначних споруд. Церкви Лаври зачиняли, 
грабували, вони зазнавали вандалізму [10]. 

З  метою запобігання грабуванню та ни-
щенню пам’яток культури та мистецтва 1 
травня 1924 року за ініціативою Київської 
губполітосвіти при лаврському Музеї куль-
тів та побуту було засновано Реставраційну 
майстерню, період діяльності якої пов’яза-
ний з іменем відомого реставратора Мико-
ли Касперовича (1885-1938). 28 травня 1924 
року майстерня у складі єдиного реставрато-
ра «приступила до планового оздоровлення 
пам’яток станкового малярства по музеях 
Києва та його церквах» [1, с. 49]. На період 1929 

– 1930 рр. штат реставраційної майстерні по-
повнився реставратором К. І. Крже мінським 
та учнями – синами М. Касперовича Іваном 
і Тодосем. До планів робіт майстерні увійш-

ли не тільки практичні заходи з реставра-
ції та консервації пам’яток малярства, а й 
ґрунтовна науково-дослідна, організаційна 
та лекційно-популяризаційна діяльність. 
Поступово складаються принципи наукової 
реставрації пам’яток монументального та 
станкового малярства. Реставраційний про-
цес збагатив істориків мистецтва конкрет-
ними дослідженнями в галузі техніки та 
технології стародавнього живопису. Шляхом 
досліджень проводилася робота з перевір-
ки впливу різних (хімічних) препаратів для 
боротьби зі шкідниками на фарбовий шар 
та ґрунт експонатів малярства. Двічі на рік 
виконувалось обстеження стану настінного 
живопису по церквах. У 1930 році проведено 
огляд Троїцької та інших церков, за резуль-
татами якого було виокремлено пам’ятки, що 
потребують реставрації. Крім того, в примі-
щеннях експозицій і храмів здійснювалися 
«психометричні виміри вогкості». Висновки 
обстежень зачитувались на засіданнях Нау-
кової колегії ВМГ (Всеукраїнського музейно-
го городка) [11].  

1931 року на території лаври виникає но-
вий реставраційний заклад – Всеукраїнська 
художньо-реставраційна репродукційна 
майстерня (ВХРРМ), юридично незалежна 
від ВМГ. Нову установу очолив М. Г. Вайн-
штейн (1894-1952), до компетенції якого 
увійшло затвердження всіх реставраційних 
проєктів на рухомих і нерухомих пам’ятках 
в країні. У своєму зверненні «До всіх музеїв 
та заповідників України, краєвих інспектур 
ОПК, обласної та Райнаросвіти» М. Вайн-
штейн наголошував про можливу втрату для 
науки пам’яток, що «перебувають у тяжко-
му стані, коли не буде вжито заходів для їх 
лікування» [12]. Відзначаючи помилки, що 
допускаються у справі реставрації: «кустар-
ництво», недостатнє наукове обґрунтування 
робіт, недостатня фіксація та «таємничість 
процесів і рецептури», він наполягав на на-
лагодженні наукової реставрації та популя-
ризації реставраційної справи в країні. 

1932  року керівництво ВХРРМ ініціює при-
скорення справи реставрації пам’яток Киє-
во-Печерської лаври та Києва, аргументуючи 
наявністю у штаті Держмайстерень рестав-
ратора архітектурних пам’яток (К. Мощенко) 
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[12]. За пропозицією директора ВМГ П. Курін-
ного 5 травня 1932 року М. Вайнштейн і К. 
Кржемінський оглянули Троїцьку надбрам-
ну церкву [13]. У 1933 році до плану роботи 
майстерні увійшли заходи з реставрації 
олійного розпису церкви, закріплення ліп-
них прикрас на фасадах і «розчищення з-під 
пізніх тинків зовнішньої поверхні мурів» [14]. 
Планувалося також виконати зондування 
для  виявлення попередніх старовинних роз-
писів і кладки. Однак, роботи, вірогідно, не 
були виконані. Як свідчать архівні докумен-
ти, ті самі заходи входять до плану роботи 
майстерні і 1934 році. Економічне  становище 
ВХРРМ було важким, за браком коштів замов-
лень від інших музеїв майже не надходило. 
Значну роль у налагодженні справи відіграв 
очільник лаврського музею П. Курінний. Від-
кидаючи відомчі інтереси щодо підпорядку-
вання майстерні, маючи на меті створення 
музею як наукової установи з розгортанням 
справи реставрації у всеукраїнському масш-
табі, П. Курінний допомагав і адміністратив-
но, і матеріально [14].  

На жаль,  1930-ті роки стають трагічни-
ми для української культури. Під приво-
дом боротьби з контрреволюційними релі-
гійними забобонами почалася справжня 
варварська кампанія проти історико-архі-
тектурних пам’яток і творів мистецтва [2, 
с. 124].  Цілковита зневага та ставлення до 
пам’яток релігійного культу як пережитків 
доби капіталізму спричинила кризу в на-
ступному розвитку реставраційної справи 
в Україні. «Просякнення марксо-ленінської 
методології» в реставрацію фактично стави-
ло нанівець всі важливі та необхідні почи-
нання реставраційної майстерні. Предмети 
релігійного спрямування вилучалися з екс-
позицій музеїв, заміщувалися «пам’ятками 
революції», а робота по їх збереженню вва-
жалася необов’язковою [14]. Така політика 
призводила до нових руйнувань і безгоспо-
дарного використання пам’яток, а репресії 
проти українських учених, розстріли М. Кас-
перовича, К. Кржемінського, М. Бойчука, М. 
Біляшівського, Ф. Ернс та та інших провідних 
фахівців оголили цю галузь і спричинили її 
остаточний занепад. 

Відродження  практичної реставраційної 

роботи розпочалося з відновленням пам’я-
ток після наслідків Другої світової війни. 
Реалізацію програми реставрації монумен-
тального живопису Києво-Печерської лаври 
планувалося розпочати з розписів Троїцької 
надбрамної церкви. У жовтні 1945 р. «учений 
реставратор» К.О. Домбровська [15] здійснила 
попереднє обстеження стану збереження жи-
вопису інтер’єру та виконала пробні промив-
ки на ділянках північної стіни та північного 
стовпа на другому ярусі північно-східної сто-
рони храму. Зондувальне дослідження пока-
зало, що живопис вкритий товстим шаром 
пилу, кіптяви та нерівномірного лакового 
покриття, у зв’язку із чим зображення майже 
не проглядалося. Однак лущень та осипань 
фарби не виявлено, окрім дрібних втрат на 
панелях, а значні відшарування тиньку від 
кладки, на її думку, «не становили небезпе-
ки», проте «вкрай бажана промивка живопи-
су від забруднення представляє труднощі та 
потребує залучення кваліфікованих рестав-
раторів» [16]. 

Згубні наслідки тривалого негативного 
ставлення до пам’яток культової архітекту-
ри в 30-ті роки давалися взнаки. Акцент в 
охороні й реставрації переносився на ново-
споруджені об’єкти, а увага до пам’яток ста-
ровини ставала неактуальною. Мали місце 
значні економічні труднощі, нестача кваліфі-
кованих кадрів, будівельних матеріалів, про-
єктної документації тощо. Зниженню якості 
будівельно-реставраційних робіт сприяли 
також порушення принципів і методів нау-
кової реставрації, відсутність наукових звітів 
про виконані дослідження та реставрацію, 
непрозорість у веденні роботи та нестача на-
укового керівництва. Брак наукової критики 
реставраційних робіт призводив до значних 
помилок у галузі збереження та відновлен-
ня пам’яток архітектури [17]. У результаті 
незадовільного стану та порушення системи 
стоків наземних і підземних вод на території 
заповідника в 1950-51 рр. виникло катастро-
фічне осідання ґрунту з утворенням вели-
ких провалів об’ємом до 500 куб. метрів [18]. 
В 1948 році внаслідок нерівномірного осідан-
ня ґрунту на західному фасаді Троїцької цер-
кви з’явилася тріщина, що спричинила втра-
ти тиньку та живопису. Крім того, настінний 
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живопис в інтер’єрі взимку обмерзав від ви-
сокої вологості та відсутності опалення [19].

Безпосередня  підготовка до відновлен-
ня Троїцької надбрамної церкви розпочала-
ся тільки в 1951 році. Виконання програми 
реставрації  живопису було покладено на 
спеціалістів скульптурно-живописного цеху 
Республіканських спеціальних науково-рес-
тавраційних виробничих майстерень (РСН-
РВМ) на чолі з А.Т. Домничем. У склад бри-
гади реставраторів були задіяні художники 
В.Д. Тарасов і Н.І. Димченко, художники-рес-
тавратори А.П. Шептюков, І.П. Антоненко та 
помічник реставратора М.С. Моложавий. Рес-
тавраційні заходи були розпочаті у 1956 році 
з верхніх частин екстер’єру. Одночасно з рес-
таврацією ліпного оздоблення виконувалося 
відновлення живописних композицій, що 
розміщувалися на західному та східному фа-
садах. Обстеження перед початком робіт вия-
вило жорсткий кракелюр, втрати та лущення 
ґрунту з фарбовим шаром, розкладання лако-
вої плівки, пізні записи (Іл. 2). До проектних 
пропозицій з реставрації екстер’єру Тро  ї-
цької надбрамної церкви увійшли заходи, 
пов’язані з видаленням зруйнованого тиньку, 
відновленням втрачених деталей ліплення 
та заміною залізного покриття карнизів, ви-
ступів, навісів. Штукатурний шар закріпили 
бортуванням і нагелями, місця втрат допов-
нили новим розчином, попередньо встанов-
люючи арматуру у вигляді сітки з мідного 
дроту. Живопис на пілястрах і нішах фасадів, 
виконаних на цинкових аркушах, було запро-
поновано закріпити емульсією та віднови-
ти на тій самій основі методом доповнення 
втрат живопису без «детальної обробки» [20]. 

Слід  відзначити, що в 1950-ті рр. починає 
формуватися погляд на реставрацію мону-
ментального живопису як комплексну дис-
ципліну, для вирішення проблем якої залу-
чаються різнопрофільні спеціалісти: хіміки, 
біологи, історики та мистецтвознавці. В цей 
період наукові дослідження в реставрацій-
ній галузі розвиваються в напрямку пошуку 
та впровадження в реставраційну практику 
нових методик і матеріалів. Це було викли-
кано необхідністю збереження розписів, що 
перебувають в умовах мінливого темпера-
турно-вологісного режиму або на відкрито-

му повітрі, де фарби інтенсивніше втрачають 
в’язиво. Для вирішення проблем закріплен-
ня штукатурної основи вперше пропону-
ються оригінальні методи реставрації з ви-
користанням нових методів фіксування за 
допомогою високомолекулярних з’єднань 

– синтетичних смол. За розроблення цього 
проєкту група українських реставраторів от-
римала авторське свідоцтво Держкомітету 
Ради Міністрів СРСР за винайдення «Спо-
собу закріплення настінного живопису». В 
травні 1950 року на засіданні вченої ради 
управління з охорони пам’яток у Москві під 
головуванням І.Е. Грабаря були затверджені 
методи та технічні прийоми реставраційних 
робіт, які запропонував український худож-
ник-реставратор Л.П. Калениченко [21, с. 38]. 
Сама ідея використання кремнійорганічних 
смол для консервації настінних розписів на-
лежала українському хімікові-технологові 
Ользі Плющ. Головною властивістю нового 
матеріалу була стійкість до атмосферних пе-
репадів, біологічних чинників, морозостій-
кість і гідрофобність. Матеріал запобігав 
розмиванню фарбового шару конденсацій-
ною вологою та сприяв збереженню живопи-
су в несприятливих умовах. Крім того, без-
перечним плюсом була велика проникальна 
здатність смоли, що визначала глибинний 
ефект закріплення. 

Ще  під час виконання фасадних робіт роз-
почалося дослідження стінопису інтер’єру. 
В зв’язку з порушенням стійкості в’язива по 
всій поверхні розписів спостерігалися дріб-
ні осипання та лущення фарбового шару. 
Значні ділянки тиньку відставали від клад-
ки, особливо в нижній частині стін. Під час 
попередніх реставрацій більшість втрат 
фарбового шару тонувалися без підведення 
реставраційного ґрунту. Тонування потемні-
ли. Простежувалося багато записів, що були 
здійснені безпосередньо по авторському фар-
бовому шару. Живопис був вкритий товстим 
шаром потемнілої оліфи, пилом і кіптявою. 
Особливого занепокоєння викликав аварій-
ний стан тиньку на склепіннях, де в окремих 
місцях (склепіння північної абсиди) спосте-
рігалися суцільні відшарування від кладки 
на 85-90 %. Тиньк на таких ділянках тримав-
ся окремими шматками, загрожуючи падін-
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ням. Ситуацію посилював факт проходжен-
ня через все склепіння ряду конструктивних 
тріщин з шириною розкриття близько 2 см 
[22]. Бригада реставраторів запропонувала 
здійснити закріплення на аварійних ділян-
ках за допомогою нагелів. Тріщини розшили 
та відновили зв’язок між тиньком і кладкою. 
Виконали процеси з видалення шару потем-
нілої оліфи, пізніх записів та ущільненого 
забруднення, а також доповнення реставра-
ційного ґрунту, ретуш живопису та віднов-
лення позолоти [22]. Реставраційні роботи 
були закінчені 1962 року.

У  період 1956-1960 рр. художники-рестав-
ратори виконали ретельні обстеження роз-
писів інтер’єру Троїцької надбрамної церкви, 
під час яких під шаром фарби XVIII ст. вияв-
лено первісний розпис. Матеріали обстежень 
того часу були використані під час наступних 
реставраційних втручань, а форма рестав-
раційного паспорту з ґрунтовними мисте-
цтвознавчими та історичними досліджен-
нями, лягла в основу оформлення і сучасної 
проєктно-реставраційної документації. 

Проте  реставраційні заходи 1958-1960 рр. 
мали і негативні наслідки. Експерименталь-
ні роботи, що здійснювались в повоєнний 
період,  прискорили процес руйнування роз-
писів. Критичні відгуки на окремі матеріали, 
запроваджені в реставрацію, з’явилися вже в 
1970-ті рр. Вони грунтувалися на ряді дослі-
джень і науковому аналізі практичного дос-
віду їх використання, виявленні рецидивів 
руйнувань розписів [23, с. 14]. 

Висновки.  Формування наукового під-
ґрунтя в 20-30-х рр. ХХ ст. у царині охорони та 
збереження пам’яток створило передумови 
для розвитку та становлення окремої галузі 

– реставрації. Досвід специфічних принципів 
і методів відновлення архітектури минулих 
періодів вплинув на розвиток реставрації, 
сформувавши головне її завдання – збере-
ження автентичності пам’ятки. Активізація 
масштабної практичної діяльності після 
Другої світової війни посприяла відроджен-
ню української реставраційної школи. За-
лучивши до дослідження творів мистецтва 
спеціалістів з інших наук (хімії, фізики, мис-
тецтвознавства) реставраційна діяльність 
набула якісно нового рівня та заклала фун-

дамент для розвитку сучасної реставрації. 
Здійснені дослідження та комплекс консер-
ваційно-реставраційних заходів у Троїцькій 
надбрамній церкві, яка понад пів століття 
стояла не впорядкована, не тільки подовжи-
ли їй життя, а й надали цінні історичні свід-
чення про її історію, конструктивні особли-
вості та оформлення інтер’єру більш раннім 
живописом. 
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11. Звіти, проекти, плани реставраційної майстерні. 
1924 р. ЦДАВО України (Центр. держ. архів ви-
щих органів влади), Ф.166, Оп.11, Спр. 522, Арк. 
11.

12. Документи по Всеукраїнській художньо-рестав-
раційній та репродукційній майстерні за 1932 р. 
ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих орга-
нів влади), Ф.166, Оп.11, Спр. 526, Арк. 21-32.

13. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих орга-
нів влади), Ф.166, Оп.11, Спр. 527, Арк. 45

14. План роботи художньо-реставраційних та ре-
продукційних майстерень ВМГ.1933-1934 рр. 
ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих орга-
нів влади), Ф.166, Оп.11, Спр. 528, Арк. 1-4.

15. Домбровська К.О. (1893-1965) – реставратор мо-
нументального та станкового живопису, дослід-
ник. Брала участь в реставрації розпису ХІІ ст. в 
Софійському соборі Києва (1948-1952 рр.).

16. Пояснительная записка к проекту реставрации 
памятников архитектуры «Келии соборных 
старцев», 1955 р. НКПІКЗ (Нац. Києво-Печер. іст.-
культ. заповідник). КПЛ-А-1015, Арк. 122.

17. Справка треста о восстановлении и реставрации 
памятников архитектуры, 1950 р. ЦДАВО Украї-
ни (Центр. держ. архів вищих органів влади), Ф. 
4794, Оп.1, Спр. 32, Арк. 1-20.

18. Документы (акты, докладные, постановления 
и др.) о ходе реставрации музея-заповедника 
«Киево-Печерская лавра» за 1950 год. ЦДАВО 
України (Центр. держ. архів вищих органів вла-
ди) Ф. 4762. Оп. 1. Спр. 456, Арк.1.

19. Годовые отчеты о работе Государственного 
историко-культурного заповедника «Киево-Пе-
черская лавра». 1950 р. ЦДАВО України (Центр. 
держ. архів вищих органів влади), Ф. 4762, Оп. 1, 
Спр. 451, Арк. 11-12.

20. Научно-технический отчет по реставрации 
Троицкой надвратной церкви госзаповедни-
ка «Киево-Печерская лавра» 1962 р. НКПІКЗ 
(Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник), 
КПЛ-А-1016. 

21. Калениченко, Л.П., Плющ О.Ф. Реставрация 
настенной живописи. Теория, методика, тех-
ника. Кн. І/ Автор – сост. Е.Б. Огарков, Київ : 
Молодь, 2010. 319 с. 

22. Матеріали обстеження монументального жи-
вопису та проектні пропозиції по реставрації в 
пам’ятці архітектури XII-XVIII ст. – Троїцькій 
надбрамній церкві Держзаповідника «Києво-Пе-
черська лавра». Стан живопису. Ч. І. 1958 р. Ін-

ститут УкрНДІпроектреставрація. 
23. Федосеева, Г.Т. Изменение прозрачности же-

стких поливинилхлоридных материалов при 
атмосферном старении / Г.Т. Федосеева, Л.Д. 
Стрелкова, Э.О. Крау//Пластические массы. Мо-
сква, 1980. № 9. С. 14-15.
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ANNOTATION
Viktoria Zaitseva. Monument protection and 

restoration activities on the territory of the Kyiv-
Pechersk Lavra in the period of 1920-1960 in the 
context of the restoration of the Trinity Gate Church. 
Protection and restoration of the national cultural heritage, 
preservation it for future generations is one of the most 
pressing and challenging issues of the present day. The lost 
property of cultural heritage, as a source of information on 
the development of culture and art, cannot be restored, so 
no measures taken or measures taken out of time to preserve 
it cause damage not only to the monument, but to the whole 
society. In this regard, there is an urgent need to systematize 
and summarize the experience gained in the field of practical 
restoration, basic methods and techniques, as a basis for 
the optimal solution of contemporary pressing problems 
related to the protection, preservation and restoration of 
architectural and artistic heritage.

Objectives. The Objectives of this study are to determine 
the distinctive features of the period of 1920s-1930s as a 
key stage in the formation of the monument protective and 
restoration practice in Ukraine, to analyze the practical 
experience of the first Ukrainian restorers on the example 
of the restoration of the mural painting of the Trinity Gate 
Church of the Kyiv-Pechersk Lavra.

Methods. On the basis of the study of archival and 
historiographical sources, the complex way of formation and 
development of the national conservation and restoration 
field was analyzed, their gains and losses were identified. 
Materials that are inaccessible to the wide public are 
introduced into the scientific discourse, and the limits of 
study by the researchers are being expanded.

Results. The results of the research support the idea 
that the formation of a scientific basis in the restoration 
of monumental painting created the conditions for the 
introduction of specific principles and new techniques into 
the practice of restoration, which influenced the further 
development of the restoration field.

Key words: Kyiv-Pechersk Lavra, monuments 
protection; restoration; method; the Trinity Gate Church, 
mural painting
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Іл. 2. Троїцька надбрамна церква. Фрагмент західного фасаду. 1956 р. (НКПІКЗ, КПЛ-ф-969)

Іл.1. Троїцька надбрамна церква, західний фасад


